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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 realității 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. 

 
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 
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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, eficiență. 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 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 
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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 eleganța care survine 
prin trecerea lui Mercur în Capricorn, în a doua parte a zilei. 

 
Marţi, 1 ianuarie 

Marti  1- 1-2013  4:31    Mars (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Marti  1- 1-2013  7:23    Luna (Leo) Squ [Sco] Node 
Marti  1- 1-2013  8:49 Mercury (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Marti  1- 1-2013 19:34    Luna (Leo) --> Virgo 
Marti  1- 1-2013 21:38    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 
Marti  1- 1-2013 23:23    Luna (Vir) Tri (Cap) Mercury 

 
Numai ce a intrat în Capricorn că Mercur se va și întâlni cu Neptun într-un 

sextil căutând să ne convingă de faptul că mentalul, ideile, sfera gândirii pentru a se 
apropia de credinţă are nevoie de flexibilitate, de mişcare, de mobilitate. Ceea ce se 
iniţiază începând cu această lună ne aduce în faţa unei conformităţi neplăcute. Azi 
intuim ceea ce ne este necesar, ceea ce am avea nevoie, cum să ne punem mai bine 
în valoare, dar toate acestea nu se mai leagă de ideea de distracţie şi nici de 
necesitatea de a schimba ritmul de lucru, ori de a-l opri. Valoarea vieţii se apropie 
de ceea ce ne vine prin învăţarea unei coregrafii, prin deplasarea de la gândul pe 
care-l cunoaştem spre starea sufletească pe care ne-am dori-o, dar la care acum nu 
avem acces. Nu se ştie dacă vom avea vreodată acces la ceea ce sperăm azi, nu 
pentru că nu vom putea, ci pentru că până a finalul lunii dorinţele vor fi mult, poate 
prea multe şi prea schimbătoare pentru a ne mai aminti cu simţ de răspunderea de 
ceea ce vine spre noi azi. Vom pune aspiraţiile de acum pe seama entuziasmului 
dezvoltat în faţa noului an şi vom aprecia de fiecare dată că ultimele gândurile pe 
care le avem în cap sunt cele mai aproape de realitate. Nu este greşită această idee, 
dar ea ne-ar ajuta să înţelegem nu gândul, ideea, aspiraţia, ci chipul realităţii în 
raport cu care sunt ele dezvoltate acum. A gândi că ultimele gânduri exprima 
realitate sugerează dorul de realitate şi, deci, faptul că aspiraţia în sine ne arată că 
trăim un vis, trăim ireal, trăim în defazare cu timpurile cu ceilalţi. 

Cei care-şi urmăresc gândurile şi aspiraţiile sunt azi marcaţi de incapacitatea 
de a-şi procura ceva. Ceea ce este frumos, benefic sau sănătos nu se află aproape, în 
planul concret, ci într-o altă realitate, una care va fi proiectată foarte departe în 
viitor. Gândul acesta va obosi şi se va mula foarte bine pe trecerea pe care o va face 
Luna de la Leu la Fecioară, de la încrederea în sine, la contracţie şi teamă. Acest 
simţ practic, pentru că vine pe careul Lunii la Nodurile împlinite dimineaţa apoi, 
spre seară, pe opoziţia Lunii cu Neptun, ne sugerează că grăbindu-ne să 
considerăm că bucuriile mici pot deveni mari prin repetare am putea fi pe punctul 
să înfăptuim o mare greşeală. Valenţele acestei deviaţii ne pun în gardă faţă de 
sinceritatea pe care o vom dezvolta faţă de sine şi mai ales faţă de cei din jur. Mulţi 
vor mima succesul şi şansa şi vor căuta să ne convingă că nostalgia este un semn al 
oboselii nu primul indiciu că viitorul este văzut ca nesigur sau poate chiar 
periculos. 

Toate acestea primesc însă multă energie, foarte multă energia pentru că se 
produc în separaţia sextilului dintre Marte şi Uranus. Unii nu se vor uita prea mult 
la cât de intense le sunt gesturile, la cât de arzătoare le pot deveni, ci se gândesc 
doar la faptul că dacă ei simt frumos, exprimarea îi va ajuta şi pe ceilalți să fie 
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antrenaţi în aceeaşi stare de spirit. În mare parte aşa va fi, însă ea nu este benefică 
decât pentru cel care o creează, cel care este antrenat va trăi o bucurie superficială 
care se poate solda cu evenimente neaşteptate. Pentru că sextilul, asemenea 
careului, contragreutatea sa în partea cealaltă, în categoria unghiurilor stresante, 
face referire la un element de factură personală, dezvoltat mai curând în raport cu 
sine sau pus în valoare prin îndeplinirea condiţiei dată de flexibilitate ori 
comunicare şi, judecând după faptul ca în sfera personală Luna este în careu cu Axa 
Dragonului, nu putem fi siguri pe finalitatea pozitivă a acestui unghi. 

Ne ajută însă să îndrăznim mai mult cu gândul, pentru a observa ori pentru a 
urmări care este rolul propriei persoane în contextul anturajului. Viziunea de 
ansamblu este însă edificatoare în acest mod şi ea ne conduce la a cultiva mijloacele 
cele mai potrivite pentru a demara un proces de selecţie a anturajului. Azi simţim 
că vin vremuri mai bune şi chiar dacă întindem mâna nu le atingem nu ajungem la 
ele, nu ne putem apropia pentru că avem obstacole de care nu putem trece, 
obstacole care până mai ieri erau elemente de bază în demersul social, cunoscuţi, 
prieteni, apropiaţi, colegi, dorinţe, aspiraţii. A da la o parte un asemenea obstacol 
înseamnă a construi un drum pe acolo unde strada nu a trecut niciodată, ceea ce nu 
este deloc simplu şi nici nu va putea să reproducă în totalitate exerciţiul mental, 
simularea. 

Prin urmare, prima zi a anului este o zi de iniţiativă şi aspiraţie. Ceea ce 
vine spre noi ne îndeamnă să fim mai atenţi la ecoul pe care-l produc evenimentele 
asupra sufletului. Mulţi privesc sufletul cu o un anume spirit critic, sunt 
circumspecţi în privinţa mijloacelor de a-l utiliza considerând că fie nu există, fie 
dacă există tot ceea ce ţine de personal, inclusiv ideea de a lucra cu el, îi este 
integrat lui. Mintea ne spune însă că tot ceea ce cunoaştem este tot ceea ce poate fi 
cunoscut şi pentru asta închide simţurilor poarta spre a se extinde spre alte lumi, 
spre alte noţiuni, informaţii. La fel se întâmplă şi cu sufletul, însă azi, când Mercur, 
exponentul minţii, se află în sextil cu Neptun, exponentul realităţii de dincolo de 
pătura densă a iluziei, avem posibilitatea de a lucra cu sufletul, cu emoţiile, cu 
ideile, cu energia, cu tot ceea ce ne poate face mai puternici, mai echilibraţi, mai 
armonioşi. 

Acest lucru se face însă printr-o atitudine severă, aceea de a disciplina 
mintea, a o rupe de uşurinţa cu care emite păreri despre orice şi a identifica, în 
linişte, în Pace, alte surse de informare. Cei care lucrează cu energia vor considera 
acesta un prilej extraordinar de a-şi aprofunda tehnici mai puţin accesibile pentru 
că totul va fi văzut ca o poartă ce se deschide spre noi modalități de a vedea şi 
înţelege viaţa. 

Evenimentele acestei zile au însă o evidentă componenta personală. Dacă 
mintea nu este disciplinată ea va gândi mult şi pe alocuri chiar prost, însă nu va 
genera neplăceri majore. 

Recomandarea acestei zile este aceea de a căuta să privim relaţiile prin 
iertare. Fie că putem să facem asta cu uşurinţă, fie că o abordăm doar ca 
experiment, rezultatele vor fi spectaculoase. 
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Miercuri, 2 ianuarie 
Miercuri  2- 1-2013  6:57    Luna (Vir) Tri (Cap) Juno 
Miercuri  2- 1-2013  7:03    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 
Miercuri  2- 1-2013  9:58    Luna (Vir) Squ [Gem] Jupiter 
Miercuri  2- 1-2013 10:52  Chiron (Pis) Sex (Cap) Juno 
Miercuri  2- 1-2013 13:12    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 
Miercuri  2- 1-2013 13:44    Luna (Vir) Sex (Sco) Saturn 
Miercuri  2- 1-2013 18:58     Sun (Cap) Tri (Vir) Luna 
Miercuri  2- 1-2013 18:59    Luna (Vir) Squ (Gem) Lilith 

 
Azi pe trigonul dintre luminarii se împlineşte şi sextilul dintre Chiron şi 

Junon ceea ce este de bun augur pentru a continua o serie de demersuri asupra 
cărora am zăbovit în ziua anterioară. Luna se afla în Fecioară şi rezerva, reţinerea şi 
ponderaţia aduc o anume atenţie celor care sunt implicaţi în conjuncturi de factură 
publică. Cei care aleg să-şi petreacă această a doua zi a anului într-un cadru intim, 
cele două unghiuri benefice definitorii ale zilei îi vor duce spre o explorare a 
imaginaţiei, spre a-şi dori să facă activităţi de grup, să ajute, să susţină, poate chiar 
să facă ordine în casa ori să participe la activităţi de studiu, să procedeze aşa cum şi 
ceilalţi fac şi să obţină din asta o mare satisfacţie. 

Opoziţia pe care Luna o realizează cu Chiron şi implicit cu Neptun, dar în 
separaţie, duce la desenarea unui careu în T pe semne mobile cu Jupiter planetă 
focar. Asta înseamnă că puţini vor fi cele care ne vor îndemna să rămânem în casa 
ori să ne rezervăm toată ziua în activităţi într-un cadru restrâns. Jupiter, încă 
retrograd, aduce azi întoarcerea criminalului la locul faptei, şi ne îndeamnă să ne 
întâlnim cu cunoscuţi, să punem în aplicare o parte din ideile pe care le-am gândit 
ieri şi asta înseamnă consum, dinamică, deschidere spre oportunităţi de colaborare 
şi distracţie. Asta înseamnă satisfacţie, mulţumire de sine în faţa unei asemenea 
evadări ca şi cum se doreşte reeditarea a ceea ce s-a-ntâmplat în zilele anterioare. 

Judecând după faptul că în preajma lui Jupiter se află Lilith, care în 2013 îşi 
va face de cap, orice desfăşurare pe zonă publică înseamnă expunerea la emoţii mai 
vechi pe care nu le-am rezolvat, care nu sunt clarificate, iar 2 ianuarie nu poate fi o 
zi de clarificări pe zona publică, ci poate cel mult în familie, într-un cadru intim, 
restrâns. 

Prezenţa lui Lilith în tot acest demers înseamnă evenimente neprevăzute care 
pot deturna de la intenţia iniţială. Nimeni nu doreşte o confruntare, nimeni nu 
doreşte să atingă puncte sensibile ale personalităţii celuilalt, însă o intuiţie negativă 
îl îndeamnă să spună un cuvânt nepotrivit şi de la o scânteie totul explodează. 

Când Chiron şi Junon sunt în sextil ideile legate de asociere pe muchie de 
cuţit, de acţiuni delicate, de intenţii bune care se pot oricând preschimba în 
evenimente nefericite ne aduc în postura de a fi învinuiţi atunci când căutam să 
ajutăm pe cineva, de a culege roade stricate de la propriul pom, doar pentru că am 
mai invitat câţiva cunoscuţi să se înfrupte din deliciile acestor fructe şi ceea ce a 
rămas este impropriul pentru utilizare. Această deschidere spre acceptarea celuilalt 
şi din asta să nu iasă nimic bun nu este înscrisă în linia destinului, aşa cum ne-ar 
sugera un aspect cu Axa Dragonului, ci un element construit de intenţii egoiste şi 
limitate, un fel de ambiţie de a săvârşi ceva împotriva semnalelor că lucrurile nu 
vor merge cum trebuie. Dacă această acţiune a trecutului a însemnat persistarea 
într-o dorinţă legată de apropierea de o persoană, acum persoana respectivă se 
dovedeşte nepotrivită viziunii celui pe care o dorea, făcând-o pe aceasta să 
înţeleagă, abia acum că opoziţia conjuncturii, a destinului, a fost un semn de care ar 
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fi trebuit să ţină cont. Acest mecanism se poate aplica şi cu alţi oameni şi pe alte 
evenimente care fac parte din aceeaşi categorie de sociocomportamentală. A visa la 
lucruri care nu sunt utile evoluţiei va genera situaţii de genul acesta, iar atunci când 
se consumă nimeni nu poate înţelege, accepta, cuprinde cu mintea, cea care de 
altfel lucrează aici, ce consecinţe implică. 

Cei care sunt familiarizaţi cu rigoarea pe care o presupune o rafinare a 
spiritului ori a moralităţii înţeleg că blândeţea şi smerenia sunt cele care vor anula 
aceste efecte şi dintr-o zonă delicată, a conflictului, cel în cauză poate ieşi fără să-şi 
schimbe întregul set de evenimente ce ţin de zona în care se manifestă. 

Prin urmare, a doua zi a anului este o zi de cercetare şi studiu, de 
înţelegere a gândului care strică ori a faptei care distruge. Ceea ce este bun se va 
combina într-un mod foarte interesant cu ceea ce este rău, curajul de a ridica 
nivelul social, financiar, educaţional, moral ori profesional ne-a îndemnat în trecut, 
în ultimele trei luni ale lui 2012 să insistăm prea mult pe latura egoistă, prea mult 
pe ceea ce credem că ne spune că facem bine când semnele ne spun altceva. 
Evoluţia nu este un proces prea complicat, însă genul acesta de condiţionări ni-l 
face un suiş greu anevoios, trist, încărcat de drame şi udat cu lacrimi amare. 
Evoluţia este minunată, doar că avem nevoie să îndeplinim o condiţie absolut 
esenţială: să fim deschişi. 

Evenimentele zilei ne vor vorbi azi de evoluţie, însă aşa cum putem noi 
înţelege. Ne vor arăta care sunt oamenii care ne ţin captivi în trecut, care sunt 
evenimentele care nu stau legate de gât că pietroaiele şi care ne-au convins că sunt 
medalioane preţioase şi care sunt idealurile care ne menţin într-o stare de tensiune. 
Toate acestea înseamnă înţelegere, viziune de ansamblu asupra evenimentelor şi 
observarea lor înseamnă un pas înainte în relaţia cu sine. 

În rest, unghiurile ne vor vorbi despre diferite modalităţi de exprimare a 
dorinţei, despre ambiţii care ne vor tenta din nou şi care ne pot pune în postura de 
a relua legături pe care le-am rupt, de a ne reconsidera poziţia faţă de un individ 
sau o zonă a demersului pe care ne propusesem să o ocolim şi prin asta să 
înţelegem că de fapt nu avem încă puterea să ne desprindem de ceea ce ne complică 
viaţa cu aşa numitul divertisment, întreţinere, socializare, comunicare, cu ceea ce 
credem cu mintea falsă că ne combate singurătatea ori care ne conferă putere prin 
relaţionare sau comunicare. 

Recomandarea acestei zile este aceea de a urmări demersul personal mai 
mult decât pe cel public şi dacă este posibil multe dintre evenimentele care se vor 
desfăşura să le amânăm pe mâine. Careul Mercur-Uranus care se împlineşte mâine 
ne va trezi la realitate şi ne va ajuta să ne detaşăm mai uşor de frică, de neputinţă, 
singurătate ori de alte fobii. 

 
Joi, 3 ianuarie 

Joi  3- 1-2013 14:14    Luna (Vir) Squ (Sag) Venus 
Joi  3- 1-2013 15:16    Luna (Vir) Sex [Sco] Node 
Joi  3- 1-2013 18:29 Mercury (Cap) Squ (Ari) Uranus 

 
Într-un mod diferit de ceea ce s-a consumat ieri, ziua de 3 ianuarie ne aduce 

intenţii nepotrivite pe un fundal indulgent, plăcut şi agreabil. Judecând după faptul 
că Luna împlineşte azi un careu cu Venus şi Mercur altul cu Uranus, mulţi 
pasionaţi de astrologie pot pune la îndoială această idee de bine ştiind că pe aceste 
unghiuri o anume tensiune de factură afectivă, alimentată de idei dezordonate, ar 
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putea ţine capul de afiş al acestei zile. Din fericire, de această dată, nu se va 
întâmpla aşa pentru că Luna va reuşi să medieze tendinţa Nodurilor sale în sensul 
direct de deplasare şi va invoca soluţia din Capricorn, de acolo de unde Soarele şi 
Pluton intervin pentru o aprofundare a relaţiilor şi o evidenţiere a caracterului 
intens modelator al raporturilor sociale. În felul acesta, atât aşa numitele tensiuni 
care apar în sfera afectivă, cele care vin din neputinţa de a ne bucura pentru lucruri 
simple, dar şi cele care vin din necesitatea recalibrării ideilor, adică schimbarea lor 
cu altele, din alţi autori, din alte sfaturi, recomandări, din alte opinii, din alte medii, 
care se constituie ca o bază negativă, că o sursă de tensiune, duce spre soluţionări 
miraculoase şi spre desprinderi de ceea ce nu mai poate continua aşa. 

Sub termenul de �nu mai poate continua aşa� găsim atât o problemă cât şi 
conştientizarea ei, atât ceea ce ne opreşte o mulţumire, o bucurie, o împlinire faţă 
de care urmărim să ne deschidem, dar şi o picătură de voinţă care ne poate susţine 
efortul de a face un gest puternic, de a schimba ceva, în aparenţă nesemnificativ, 
dar care să declanşeze o serie de modificări în cascadă ce se vor amplifica de la 
ipostaza la ipostază. 

Din acest motiv, ceea ce ne vine din cele două careuri şi care nu constituie 
nici pe departe ceva bun şi corect, ne magnetizează spre cea ce este important, 
esenţial, spre a refuza să ne ducem viaţa aşa cum am făcut-o până cum şi să 
îndrăznim la mai mult ori la o modificare. În aparenţă, modificarea acestei zile nu 
este mare şi nici spectaculoasă, în comparaţie cu amploarea problemei pe care o 
vedem şi care ne motivează schimbarea de registru comportamental. Ceea ce va 
declanșa ea va fi de mare amploare, iar primele elemente vor veni după ce Jupiter 
va reveni din mersul retrograd. 

Momentul care va declasa decizia nu va fi însă unul plăcut, pentru că acest 
careu dintre Mercur şi Uranus, aduce o tensiune pe ideea de cunoaştere, înţelegere, 
comunicare, doborârea barierelor dintre oameni prin relaționare. Soluţia vine, 
aşadar, să repare un deficit sa înţelegere şi să ne vindece rana ultimelor zile, 
nedumeririle pe care le aveam vis-a-vis de anumite persoane, dar şi greşelile pe 
care le-am făcut din grabă sau neatenţie. Acest unghi a fost activ în ultimele zile, 
dar fără ca Luna să ne aducă posibilitatea de a depăşi obstacolul, de a vedea dincolo 
de el soluţia şi de a şti şi cum să acţionăm, fiind evidenţiat mai mult prin aspectul 
său neplăcut. Necesitatea de a rezolva o tensiune ne poate pune azi în postura de a 
ne îndrepta de exemplu spre sectorul profesional, spre muncă, spre a ne completa o 
informaţie, spre a ne delecta cu teste de cultură generală ori de inteligență ori de a 
ne încerca memoria căutând la întâmplări ceva. 

Prin urmare, ziua de joi ne aduce în faţa unor complicaţii pe care nu mai 
dorim să le amânăm. În ultimele zile, ceea ce nu am ştiut, putut rezolva, ceea ce ne-
a tulburat şi nemulţumit ne-a incitat la şi mai mult tensiune ori nemulţumire ori 
ne-a menţinut în această sferă a preocupărilor negative. Azi ele vin cu soluţii pentru 
a depăşi obstacolul şi a găsi cele mai bune mijloace pentru a depăşi punctul critic. 
Această conjunctură ne îndreaptă spre o mai bună folosire a timpului, a 
informaţiei, o desfăşurare a gândirii într-un registru mult mai bun şi mai eficient şi 
nu de unul singur, ci împreună cu cei din jur, adică împreună cu acele persoane cu 
care anterior am atins punctele de dizarmonie. 

 Ceea ce este spectaculos din dinamica acestei zile vine cu îndemnul de a ne 
conduce spre soluţie chiar dacă puterile sunt uşor slăbite, chiar dacă nu avem 
certitudinea că soluţia, aşa cum o vedem poate fi aplicată. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa lucrurile să vină de la 
sine şi doar din când în când să intervenim cu direcţii pe care să le invocăm din 
apelul la un etalon de moralitate, la o recomandare. 

 
Vineri, 4 ianuarie 

Vineri  4- 1-2013  3:10    Luna (Vir) --> Libra 
Vineri  4- 1-2013 11:52    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
Vineri  4- 1-2013 14:08    Luna (Lib) Squ (Cap) Mercury 
Vineri  4- 1-2013 14:45    Mars (Aqu) Tri [Gem] Jupiter 
Vineri  4- 1-2013 15:37    Luna (Lib) Squ (Cap) Juno 
Vineri  4- 1-2013 15:53 Mercury (Cap) Sex (Pis) Chiron 
Vineri  4- 1-2013 16:35    Luna (Lib) Tri [Gem] Jupiter 
Vineri  4- 1-2013 16:42    Luna (Lib) Tri (Aqu) Mars 
Vineri  4- 1-2013 20:09    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 

 
Trecerea Lunii în Balanţă ne îndeamnă să fim mai concilianţi, mai liniştiți, 

mai împăcaţi cu ceea ce vine spre noi, cu sunetul vieţii sociale, chiar şi ezitările pe 
care le avem. Mulţi constată azi că multe din probleme şi le-au amânat şi că ziua de 
ieri nu a reuşit să-i facă să se îndrepte spre soluţionare, nici dacă li s-a spus în mod 
direct şi concret ce anume să facă. Azi Marte şi Jupiter sunt în trigon şi Mercur în 
sextil cu Chiron semn că puterea de a răscoli trecutul poate deveni un mijloc prin 
care să se găsească soluţiile cele mai dificile, adică să găsim acul în carul cu fân. În 
realitate lucrurile sunt puţin mai complicate pentru că nimeni nu va avea timpul 
necesar să verifice dacă acul găsit este cel din carul cu fân, ori dacă nu cumva acesta 
a fost ridicat de pe jos, de unde a căzut singur din car. 

4 ianuarie este ziua când fiecare va îndrăzni să-şi ia singur dintr-un raft ceea 
ce crede că i se cuvine, ceea ce consideră că îi este util şi benefic şi mai ales ceea ce 
i-ar plăcea să i se ofere. Se poate consola repede că nu i se oferă şi tocmai de aceea 
îşi ia şi consideră că a rezolvat problema. Pe fondul nesiguranţei pe care Luna o 
exercita asupra tuturor când este în balanţă din cauza opoziţiei cu Uranus, 
precipitarea îi va face pe mulţi să-şi descopere adevăratele intenţii, mai ales că 
poziţionarea lui Mercur pe aceeaşi cruce cardinală scoate o dorinţă personală prin 
ghinion şi grabă din sfera intimă şi o duce în zonă publică. În felul acesta, ceea ce 
dorim să facem în secret, să nu ştie nimeni, se află imediat. 

Sunt însă oameni care vor suferi mult pe această temă şi nu-şi vor mai reveni 
pe parcursul acestei luni din lovitura acestei zile, însă este nepotrivită această 
drama mai ales că ea este centrată pe neputinţa de a citi corect faptele celor din jur. 

Dacă nu se alege varianta complexului de inferioritate şi o ghiduşie este 
privită ca o simplă ghiduşie, calitatea acestei zile, prin faptul că îndeamnă pe 
fiecare să-şi ia din jur ceea ce are nevoie, duce spre flexibilizarea relaţiei, 
armonizare unui raport prin adoptarea primului pas. Se poate pune problema 
curajului, însă nu la modul general, nu ca o formă de a combate nesiguranţa, ci 
doar de a anula o tensiune, un conflict care s-a consumat în vara lui 2012 ori care s-
a declanşat atunci şi s-a tot manifestat în diferite moduri până acum. 

Cel care va face primul pas spre o conciliere, spre a sfida boala, durerile, 
nemulţumirile, indiferent că ele se localizează pe corp sau sunt în minte ori în 
structura emoţională, ceea ce se dezvoltă azi este bun și constructiv şi eliberează de 
o condiţionare. Este însă important de ştiut că acum se va utiliza aceeaşi intensitate 
a puterii cum s-a consumat în vară ori cum s-a manifestat la ultima confruntare, 
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dacă evenimentul a comportat mai multe etape pe care le-am putut parcurge, nu 
departe în trecut, ci chiar în decembrie 2012. 

Viaţa este însă complicată, chiar dacă în multe din ipostazele sale ea ni se 
înfăţişează şi frumoasă, şi tocmai de aceea elementul care duce spre dizarmonie ori 
chiar spre boala este mult prea complicat ori particularizat pentru a putea să i se 
descrie întreg conturul într-o observaţie cu titlul general. Ceea ce se poate spune 
este că acolo unde se va manifesta, în sectorul cel mai dureros şi neplăcut, acolo 
decongestionarea zonei dureroase poate duce spre o deschidere a minţii, o 
limpezire a ideilor şi de folosire a ceea ce este bun şi corect. Asta înseamnă 
intensificarea unor calităţi, a unor talente pe care trigonul Marte-Jupiter, cel care 
poate sfida orice regulă şi depăşi orice barieră care vine din hrănirea sufletului cu 
eşecul. Dacă ar şti cât de puternici sunt oamenii nu ar mai alimenta elementele 
negative ale personalităţii, ci le-ar ignora, le-ar înlocui cu gânduri bune ori pur şi 
simplu le-ar sublima. Aceste animale înfricoşătoare (stările proaste) pot fi 
îmblânzite şi 4 ianuarie este o zi de acest fel. 

Prin urmare, ziua de 4 ianuarie este marcată de necesitatea preschimbării, 
a depăşirii unei bariere. Nu mai are importanță dacă aceasta barieră a fost 
construită de teamă ori de agresivitate, de necunoaşterea procedurii corecte, de 
refuzul de a respecta un gând primit prin inspiraţie ori de un semn, un stigmat al 
destinului. Ceea ce caută să se regleze azi vine dintr-o parte pozitivă a personalităţii 
şi dacă simţim dorinţa de a face primul pas într-un demers ori dacă altcineva din 
anturaj procedează la fel să respectăm inspiraţia pozitivă, să lăsăm să crească 
această floare a bucuriei şi încrederii în sine şi să reparăm. Unii doresc să-şi repare 
gardul cu care se înconjoară, alţii doresc să-şi repare libertatea şi-l dărâmă, iar alţii 
preferă să-şi asculte vocea interioară care le spune că au nevoie de un nou traseu în 
viaţă şi-şi părăsesc şi gardul şi casa pentru a o lua de la capăt. 

Că este vorba despre curaj ori pur şi simplu că se caută o altă sursă de hrană 
pentru minte şi suflet contează mai puţin. Important este să respectăm acest proces 
de deschidere a fiinţei către ceva ce până acum au încadrat în categoria necunoscut. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne delecta azi cu tot ceea ce 
este bun şi corect în viaţă, cu ceea ce arde supărarea, tristeţea ori o alungă şi de a 
folosi prin asta îndemnul astral spre acceptare, înţelegere, conciliere şi iertare. 

 
Sâmbăta, 5 ianuarie 

Sambata  5- 1-2013  1:59    Luna (Lib) Tri (Gem) Lilith 
Sambata  5- 1-2013  5:57     Sun (Cap) Squ (Lib) Luna (Half Luna) 
Sambata  5- 1-2013  6:20 Mercury (Cap) Con (Cap) Juno 

 
Mercur se întâlneşte azi cu Junon pe Capricorn, iar mâine se va întâlni cu 

Pluton, semn că în aceste două zile rolul său este acela de purtător de lumină, adică 
acel element care duce la o mai bună fuziune a energiilor specifice, adică, în cazul 
nostru, spre a întări şi mai mult convingerea în deciziile categorice care ne curtează 
acum. 

Ziua de 5 ianuarie este o zi de conduită. Mercur în Capricorn ne aduce 
spiritul practic, raţiunea, gândirea şi logică drept stâlpi de rezistenţă pentru 
promovarea disciplinei şi respectului reciproc. Dacă în cazul conduitei direcţiile 
sunt cât de cât accesoriile pentru că oamenii se mai şi iau unii după alţii când se 
pun pe lucru, în sfera gândirii Mercur în Capricorn vine un model complicat, greu 
de modificat, dur, însă unul eficient, care prin forţa sa şi-a dovedit în trecut 
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eficienţa. Visele sunt cele care vor suferi prin contactul cu acest tip de energie; 
visele la propriu, cele care ne încântă şi ne face să ne bucurăm de perioada în care 
corpul îşi reface structura, dar şi cele care alimentează voinţa şi sublimarea nevoii 
de a coexista în trup şi spirit, cele care participă la un proces complex de ridică a 
omului la valoarea pe care o avea cândva. 

Pentru că se va face referire la o lume la care fără antrenament nu se ajunge, 
la prima vedere, la primul ochi, nu se va face diferenţa între structura raţională, 
logica de fier, duritatea limbajului ori disciplina atât de necesare succesului în 
această lume, și inspiraţia, intuiţia şi dragostea care animă procesul de sublimare a 
nevoii de a coexista în trup şi suflet. 

Cu alte cuvinte, 5 ianuarie este o zi a simpatiei şi antipatiei, a invocării 
şabloanelor de gândire cu convingerea că ele sunt utile, verificate în timp, de vreme 
ce sunt formate. Pe acest fond, Junon ne convinge că simplificarea relaţiilor este 
singurul mod care înlocuieşte viaţa agitată cu una simplă, cu acelaşi rezultat sau, 
poate, cu unul mult mai bun şi mai durabil. 

Prin fuziunea celor două elemente oamenii devin simulatori de rezultate. Se 
vor uita unii la alţii şi vor vedea soluţii, abilităţi, talente, deschideri, rezultate fiind 
convinşi că restul nu prezintă niciun interes. 

Acestea se vor prezenta ca un pol al zilei, iar la celalalt pol se va situa careul 
luminariilor (Ultimul Pătrar), dar şi trigonul Lunii cu Lilith din Gemeni. Dacă 
primul pol pare marcat de sinceritate, de o anime francheţe, o prezentare clară a 
situaţiilor, limpede, chiar dacă asta înseamnă a primi critici, a doua disimulează 
ceea ce ne este teamă să recunoaştem încă. Ceea ce va veni, aşadar, din combinaţia 
celor două element se prezintă ca o magie care nu se consuma nici măcar un pic 
pentru susţinerea avântului spre schimbare, elementele pe care anul 2013 ni le 
aduce din plin. Dacă se va vorbi despre bani, atunci subiectul cel mai interesant va 
veni din sfera celor care au făcut avere, nu despre cum este să-ţi faci economii deşi 
veniturile lunare sunt mici, dacă va veni vorba despre evoluţia profesională, 
alegerea carierei ori despre a atinge un moment de glorie într-un domeniu, atunci 
sunt, de asemenea, oferite exemple despre cum au reuşit alţii, dar mai ales care le-
au fost compromisurile, ştirbind din entuziasmul cu care mintea vrea să se îndrepte 
spre performanţă. 

Azi se gândeşte mult, adânc, însă în momentul împărtăşirii acestea sunt puse 
într-o defazare evidentă. Pare, însă, un proces natural, în raport cu conjuncţia 
Mercur-Pluton de mâine şi prin calitatea de purtător de lumină pe care Mercur o 
deţine, în sensul că azi ne vin ideile şi sedimentarea lor, aşezarea lor într-o albie, 
poate chiar adresarea către persoanele potrivite survine abia mâine. 

Prin urmare, ziua de 5 ianuarie ne aduce un moment de bucurie personală, 
de efervescență într-o direcţie care cere atingerea unei ţinte, adjudecare a unui 
rezultat social, obţinerea unui accept sau aprobarea unui auditoriu. Pentru mulţi 
asta înseamnă a fi de acord cu ceilalţi sau a li se da dreptate în subiecte penibile, 
prosteşti, superficiale, dar care le va spori mult încrederea în sine. Acum, nici 
pentru ei nu este important că li se dă dreptate, dar pe viitor ceea ce se întâmplă 
acum constituie garantul ca şi în alte lucruri mai complicate se poate miza pe o 
relaţionare pozitivă. Asta înseamnă azi ca Mercur să fie purtător de lumină pentru 
o manifestare comună, însă aprofundând trăsătura aceasta a lui Mercur ne putem 
punem în faţa unor comportamente compulsive pe care să le vedem cu un ochi 
critic azi, dar să el rezolvăm mâine, tot prin ecoul venit din anturaj. 
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Răspunsul zilei de mâine, pentru că va veni cu Lună în Scorpion va avea mai 
multă credibilitate decât cel de azi. Fiind mai serioşi şi mai puţin înclinaţi spre a 
face favoruri gratuite, orice semn de apreciere va fi privit ca pe un semn al 
confirmării unei valori stabile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne încrede în semnele acestei 
zile, însă de nu le lua drept decisive. Oamenii se tem să-şi dea aramă pe faţă, atunci 
când nu sunt constrânşi. Sinceritatea nu este un proces natural, pentru simplul fapt 
că în această parte a Creaţiei adevărul este ascuns privirii directe, el fiind accesibil 
doar prin efort, chiar dacă în cazul unora e mic. 

 
Duminică, 6 ianuarie 

Duminica  6- 1-2013  1:12    Luna (Lib) Sex (Sag) Venus 
Duminica  6- 1-2013  8:08    Luna (Lib) --> Scorpio 
Duminica  6- 1-2013 10:14    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 
Duminica  6- 1-2013 18:43 Mercury (Cap) Con (Cap) Pluto 
Duminica  6- 1-2013 18:54    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 
Duminica  6- 1-2013 21:22    Luna (Sco) Sex (Cap) Juno 

 
Conjuncţia lui Mercur cu Pluton poate pune capăt unor discuţii legate de 

neputinţa de a găsi soluţia cea mai bună într-un context în care raţiunea, 
perspicacitatea, logica par să fie la ele acasă. Azi Luna va trece în cădere (Scorpion) 
și, înainte de acest ingres, va împlini, la puţin timp de la miezul nopţii, un sextil cu 
Venus semn că în noua etapă va intra cu bucurie şi încântare şi că solicitările pe 
care ni le va face anturajul vor fi privite cu deschidere şi acceptare. 

Ceea ce este interesant vine din faptul că azi, pe de o parte, Mercur îşi va 
încheia rolul de purtător de lumină, iar pe de alt, Luna, îmblânzită în Scorpion, 
împlineşte numai aspecte bune. Nu este un lucru obişnuit că o conjuncţie cu Pluton 
să fie purtătoarea unui semn bun, dar nici trecerea Lunii prin cea mai nefavorabilă 
dintre poziţii. Asta înseamnă că deviza �tot răul spre bine� ne poate pune azi în fața 
unor evenimente pe care să nu le putem privi în aspectul lor negativ, să le 
traversăm cu bine fără să le vedem cât sunt de grave ori de marcate de risc. Dacă nu 
ne este dat să vedem, nici să nu căutam, nici să nu îndrăznim să zgâriem coaja 
subţire a armoniei. Este ultima zi din săptămână şi ar fi potrivit să o folosim prin 
activităţi simple şi destinse, prin dezvoltarea unei comunicări simple cu cei din jur 
pentru a elibera stresul acumulat în ultimele zile. 

Fuziunea indirectă a lui Mercur din Capricorn cu Luna din Scorpion ne aduce 
un fel de oglindă magică, în care Luna (anturajul) va căuta să se înconjoare doar de 
ceea ce cunoaşte uşor, doar cu ceea ce nu-i face probleme, iar Mercur (observarea 
lumii) îl va face pe individ să judece situaţiile după cum îi convine cel mai bine. La 
prima vedere asta înseamnă rezonanţă, armonie, pentru că ceea ce vine din jur 
primeşte din forul interior un ecou adecvat, însă dacă privim separat cele două 
direcţii vom înţelege că nici anturajul nu este pus pe a căuta soluţiile cele mai bune, 
dar nici individul de a le cere. Asta înseamnă că binele de acum, aşa cum ni-l oferă 
cerul, vine dintr-o delăsare ori dintr-o complacere într-un gen de activitate 
superficială, deşi ea nu va părea aşa. 

Pentru a înţelege mai departe mecanismul astral putem să mergem mai 
departe cu această observaţie gândind că în realitate, inspiraţia, şi sensibilitatea ce 
ne vin din trigonul Luni cu Neptun nu este în realitate ceea ce am cerut de la viaţă, 
însă ne bucurăm să fim iubiţi, chiar dacă nu de cine vrem, că trigonul Lunii cu 
Chiron şi, implicit, sextilul cu Junon nu înseamnă temperarea şi vindecarea rănilor 
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de natură relaţională, tensiunile dintre oameni, ori problemelor de familie care 
depăşesc bariera vârstei, ci doar o stopare a lor, fie că protagoniştii au obosit de 
această ipostază, fie că au rămas fără putere, toată consumându-li-se întreaga 
voinţă de a opune rezistenţă. Cei care sunt pasionaţi şi de definiţiile astrologice, nu 
doar de partitura finală a simfoniei astrale, se vor gândi că această formă de 
pacifism vine de la impactul puternic al zodiei Capricorn, prin reprezentanţii săi de 
acum, Mercur şi Pluton. Nu, categoric nu, ci vin din epuizare şi explicația ar trebui 
căutată în cerul zile pe alte poziţii planetare. Puse pe alte planete cauza acestui 
episod ia o altă înfăţişare. Dacă vine din zona lui Jupiter, cauză îl va face pe individ 
să se ruşineze de lipsa de control şi să se oprească brusc din creşterea falsei puteri. 
Dacă vine de la Uranus, plăcerea de a distruge construcţia celuilalt şi de a-i coborî 
vârful care urcă până la cer, îl va face pe individ să se ruşineze de faptul că doreşte 
să-şi susţină succesul sau pe insuccesul celorlalţi, iar dacă această cauza va veni de 
la Neptun, individul se va speria că persistând în acest tip de acţiune va depăşi 
graniţa spre zona în care orice ieşire din ritm nu mai poate fi rezolvată de unul 
singur ci va avea nevoie de ajutor ori invocarea ajutorului înseamnă, deopotrivă, şi 
recunoaşterea problemei. Indiferent care este cauza acestei manifestări în spatele 
evenimentelor evidente, în spatele episoadelor simple şi destinse, calitatea zilei va fi 
mult influenţată de episoade ale lui 2012 pe care, la vremea când s-au manifestat, 
nu le-am luat prea tare în seamă. Acum vedem că totul este important, că orice 
mişcare a norilor poate aduce episoadelor următoare o deplasare a evenimentelor 
într-o direcţie dictată de mecanismul Creaţiei. 

Da, precizia este una dintre plăcerile şi sursele de oboseala acestei zile, dar 
ele, aşa cum se vor manifesta azi, vor ţine doar de lumea fizică, doar de planul 
materiei care se supune altui plan, mai fin, mai rafinat pe care suntem acum 
invitaţi să-l folosim. Asta înseamnă că putem interveni chiar din spatele a ceea ce 
nu este evident, adică din profunzimile fiinţei, cu un gând de reglare căutând să 
punem acceptarea lângă iertare şi să nu le mai privim ca pe două păpuşi certate. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne conduce spre o zonă a informaţiilor 
abundente pe care este posibil să le vedem doar în forma lor simplificată. Calitatea 
acestui episod ne îndeamnă însă spre a cerceta cauza lucrurilor, dar de a nu zgâria 
prea mult stratul fin care le înveleşte. Le atingem cu mintea şi ştim ce ascund 
înăuntru şi de unde vin, pentru că ne amintim ori reconstituim episoadele trecute 
cu mintea. Totul devine însă real, atât de real încât ori că ne legăm de ceea ce este 
în spatele acţiunii evidente şi nu mai dorim să o abordăm, ori că ne vom lega de 
ideea că dincolo de ceea ce vedem nu mai este nimic, vom trăi această zi cu 
implicare şi dedicare, cu putere şi descindere. 

Ceea ce vine azi spre noi ne va duce spre a descoperi că orice acţiune are un 
rost, orice vorbă produce efecte, că o sămânţă pusă în pământ. Privind planta cum 
creşte nu ne temem că are mai multe frunze decât am crezut, că va creşte strâmb 
ori că într-o zi se va ofili. Suntem martorii unui act al creaţiei şi asta ne încântă. Azi 
vom fi martorii unui episod special, în care prin gând, prin intenţiei şi având în 
spatele lor o picătură de voinţă, vom dori să modificăm ordinea lucrurilor fără a 
schimba calitatea episodului. 

Schimbând, este clar că şi calitatea evenimentului va fi alta, însă ea va fi 
văzută abia de mâine, dar vom fi mult mai câştigaţi dacă ne plasăm în poziţia 
martorului şi alegem că acţiunea sa nu genereze teamă, ci ceva bun, siguranţă, 
încântare, curiozitate, putere, dar în niciun caz teamă. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi privilegiu de a pune 
suflet în ceea ce facem, dar dacă simţim că ecoul duce spre nesiguranţa ori spre 
teamă, spre agresivitate ori spre distrugere, să punem un stop pe acţiuni şi să 
devenim spectatorii celorlalte edificii. Înseamnă că nu a venit timpul să ridicăm 
nimic şi doar prin martor ne menţinem în zona benefică. 
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Săptămâna 7 – 13 ianuarie este încărcată de paradoxuri. Pe de o parte ne 
conduce spre un gen de dinamism care ne spune că a venit timpul deciziilor 
categorice ori spre o formă de pasivitate care ne transformă în spectatori ai 
propriilor existențe. 

Şi într-un fel, şi în celălalt, deciziile pe care le adoptăm acum au nevoie de 
multă analiză şi răspundere. Mulţi, beneficiind de atât de multă energie, vor lua 
lucrurile în uşor şi se vor desfăşura într-o direcţie greşită, alţii vor încerca să caute 
răspunsuri în evenimentele trecute, în episoade care s-au consumat cu ceva timp în 
urmă, fără a comporta însă vreun rezultat. Pe ideea lansată prima dată de Jean-
Baptist Lamarck aceea că organul nefolosit se atrofiază, nu dispare, o parte din 
abilităţile de acum au nevoie să fie încercate pentru că refuzul de a utiliza un proces 
mental duce la trecerea lui în umbră şi apoi la neputinţa de a fi folosit în alte 
împrejurări. 

Săptămâna ne mobilizează pe procese mentale, pe a lucra cu noţiunile, dar şi 
spre a dezvolta, în special în sectorul mental, o anume disciplină. Că ea se referă 
iniţial la a folosi un anumit termen, la a delimita o zonă de studiu de altele, de a 
experimenta ori de a înţelege anumite noţiuni mai dificile sau mai abstracte nu 
contează. Ceea ce este important vine din înţelepciunea cu care vom folosi 
exerciţiul, din abilitatea de a utiliza termenii în contextul adecvat şi prin implicarea 
celor mai potrivite personaje. Asta înseamnă a folosi intuiţia, a dovedi sinceritate şi 
a proba faptul că experienţele vieţii nu sunt nişte colecţii de evenimente care îţi 
arată ce fel sunt oamenii, ci mijloace prin care să devenim mai curajoși, mai 
puternici, mai curați. 

Încercarea săptămânii ne pune însă în gardă referitor la ceea ce vine peste 
noi în acest an, la multitudinea de evenimente din care nu poți înţelege nimic dacă 
nu deţii cheia adecvată, aceea ce toate sunt generate de propria persoană şi doar cu 
scopul de a se întoarce către propria persoană. Rădăcinile multor evenimente ale 
lui 2013 se găsesc în evenimentele acestei săptămâni şi tocmai pentru că au o mare 
amploare este important să le întâmpinăm cu înţelepciune, cu linişte şi calm. Aşa 
cum clădirile au nevoie de o fundaţie solidă, tot aşa orice episod al vieţii trebuie 
fundamentat corect şi puternic pentru a rezista oricăror interferenţe. 

Avertismentul acestei săptămâni ține mai curând de energia venusiană, cea 
pe care o vom putea mult mai uşor folosi şi care ne cere disciplină, sinceritate faţă 
de propria persoană şi adoptarea unor modele corecte, benefice şi superioare 
pentru a ne oglindi în oameni veritabili nu în peturi sau cutii de conserve. 

 
Luni, 7 ianuarie 

Luni  7- 1-2013  0:04    Luna (Sco) Squ (Aqu) Mars 
Luni  7- 1-2013  0:24    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Luni  7- 1-2013  1:05    Luna (Sco) Sex (Cap) Mercury 
Luni  7- 1-2013  1:09    Luna (Sco) Con (Sco) Saturn 
Luni  7- 1-2013  1:44 Mercury (Cap) Sex (Sco) Saturn 
Luni  7- 1-2013 13:30     Sun (Cap) Sex (Sco) Luna 
Luni  7- 1-2013 21:32    Mars (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Luni  7- 1-2013 23:19    Luna (Sco) Con [Sco] Node 

 
Debutul acestei săptămânii se va face cu Luna în Scorpion şi cu o configuraţie 

numită Aripi de pasăre între Saturn, Marte, Chiron şi Jupiter. Ceea ce ne va aduce 
Luna în această săptămână, chiar din prima zi, este un semn, o informaţie, un 
element care ne spune că lucrurile pot fi remediate, pot fi îndreptate pe făgaşul cel 
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bun, pot fi reparate, în ciuda aparenţelor. Ceea ce ni se înfăţişează acum vine cu o 
amplitudine foarte mare pentru evenimentele la care participă Lună pentru că se va 
anticipa unul din marele evenimente ale lui 2013, cel care se va consuma în a doua 
jumătatea lunii septembrie şi care este indicat de conjuncţia lui Saturn cu Capul 
Dragonului. Ceea ce se întâmplă acum vine cu mesajul unei necesităţi. În mod 
sigur, de-a lungul acestui an multe se vor schimba faţă de modul cum le vedem 
acum, însă debutul se va produce acum, pe sextilul lui Mercur cu Saturn şi careul 
lui Marte cu Saturn, adică în binefacere mentală şi neputinţa emoţională. În felul 
acesta, 7 ianuarie este o zi de deschidere mentală, de înţelegere a ţintelor pe care le 
avem, a desprinderii de contextul general şi acceptarea elementului “necesitate” ca 
pe un lucru curat, simplu, benefic şi eficient al existenţei personale. Pe acest fond 
sextilul luminariilor vine să implice şi soarele într-un aspect benefic la Axa 
Destinului şi, în felul acesta, survine primul element benefic pe care oamenii să-l ia 
în serios şi care să reprezinte desprinderea de trecut, de vocile tristeţii şi de 
acceptare a ceea ce este esenţial pentru propria persoană. 

Cerul acestei zile aduce însă prea mult credit intelectului, ideii şi chiar 
inspiraţiei şi mai puţin armoniei de fundal, cea care obligatoriu trebuie să existe 
atunci când ne stabilim o ţintă. Careul pe care Marte îl împlineşte cu Saturn poartă 
însă această formă de revoltă împotriva unei minciuni, a unei nedreptăţi care ne va 
motiva căutarea soluţiei. Ceea ce ne întâmpină este corect, înţelegem 
corespunzător, dar când vine vorba despre a aplica, lucrurile iau o întorsătură 
stranie ori o amploare negativă. Aceste unghiuri contrare (sextil Mercur-Saturn şi 
careu Marte-Saturn) cer o abordare ambivalentă. Mulţi vor fi luaţi atât de mult de 
val încât nici nu-şi vor mai da seama că ideea şi dorinţa trebuie separate şi îşi duc 
rigiditatea, intransigența, încăpăţânarea în sfera mentală şi le vor vedea pe acestea 
ca pe nişte dovezi ale rezistenţei, corectitudinii şi eficienţei. Separându-le, 
înţelegem că ceea ce cuprindem este doar un element din imensul puzzle ale vieţii 
şi că acum nu este nevoie să venim cu metode vechi, cu abordări vechi, pe 
informaţii noi. 

Cei care sunt obişnuiţi să lucreze cu noţiunile, cu ideile, să le pună în ordine, 
să le înţeleagă şi să nu se sperie de stări noi de conştiinţă, să nu considere că 
separându-le se dedublează, ci doar că şi le pun într-o anumită ordine, seara acestei 
zile va fi binefăcătoare, nu doar în ceea ce priveşte atitudinea faţă de propria 
persoană, ci şi referitor la raporturile cu cei din jur. Conjuncţia Lunii cu Capul 
Dragonului aduce o apropiere de valorile sufletului în vederea descoperirii acelei 
puteri lăuntrice care să ne ridice din complicaţii şi să ne confere încredere în sine. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce un raport interesant între 
dorinţa de a trăi experienţe noi şi teama de a ne desprinde de ceea ce cunoaştem, 
înţelegem şi simţim. Combinaţia dintre putere şi deschidere, dintre înţelegere şi 
selecţie ne face să ne simţim obligaţi să alegem, să ne comportăm de parcă urmează 
să se întâmple ceva, de parcă un neastâmpăr ne traversează corpul şi ne 
mobilizează. 

 Este, de altfel, şi ziua în care sub pretextul că ne simţim motivaţi vom răscoli 
prin secretele altora, vom fi interesaţi de bârfe, informaţii moderne, despre ceea ce 
este secret, ascuns, ţinut departe de ochii celorlalţi, adică dublul fiecăruia, cel care 
cercetează în permanență doar ceea ce este ocultat, nu ceea ce este evident. 

Este o zi în care activitatea intelectuală este impulsionată, călătoriile scurte, 
cele ce ţin de altitudine, ce vizează întâlnirea cu persoane situate pe o treaptă 
superioară a societăţii. Ceea ce vine din zona inferioare este însă motivat de 
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ambiţiei şi dorinţa de reuşită şi nu dispune de claritatea necesară, tocmai de aceea, 
paradoxal, partea care urcă, cea mai motivată spre acţiune, va fi mai puţin pozitivă 
decât partea care coboară. 

Pentru a păstra echilibrul dintre acestea este bine să ne menţinem în zona 
confortului şi ridicarea să o facem fără o deplasare fizică, fără o aspiraţie motivată 
de un scop materialist, ci pentru elevare lăuntrică. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să fim selectivi şi să nu 
amestecăm ideile cu dorinţele pentru că nu obţinem mai multă forţă, mai multă 
putere, ci doar mai multă confuzie. 

 
Marţi, 8 ianuarie 

Marti  8- 1-2013 10:27    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Marti  8- 1-2013 12:33    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Marti  8- 1-2013 18:28    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 
Marti  8- 1-2013 20:54    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Marti  8- 1-2013 22:04    Luna (Sag) Opp [Gem] Jupite 

 
Trecerea Lunii în Săgetător ne aduce în postura de a ne manifesta nepotrivit 

față de cerinţele anturajului, de a spune cuvinte care să nu fie înţelese de acesta, de 
a ne desfăşura într-un registru plăcut, expansiv, dar care să nu fie susţinut de cei 
din jur ori să fie încurajat numai în direcţia negativă. 

Această direcţie negativă a zilei ne pune în postura de a ne bucura de 
elemente personale şi de a lăsa impresia că asta înseamnă a da curs îndemnului 
pozitiv al zilei anterioare. Dacă ieri confuzia venea din interior, din îndemnurile pe 
care le simţea răscolindu-se în minte ori pornind din dorinţe, acum anturajul este 
cel care ne va încuraja, ne va îndemna spre bine său spre rău, ne va tempera 
pornirile şi va da un sens gândurilor pe care le-am avut ieri. 

Dacă în prima parte a zilei raportul cu anturajul este oarecum confuz, 
incidenţa eşecurilor putând trece în segmentul majoritar şi nu oricum, ci putând 
amplifica tendinţa a de a greşi prin exprimare verbală, prin dicţie, intonaţie, prin 
dezvăluirea unui secret, în a doua parte a zilei efectele negative pot fi mult mai uşor 
ignorate. Ceea ce se poate strica pe careul Lună-Neptun ține mai curând de 
aşteptările pe care le avem de la cei din jur, de la prieteni, cunoştinţe, de la cei cu 
care urmărim să soluţionăm o problemă ori să ne petrecem timpul. 

În a doua parte a zilei, chiar dacă acestea se pot exprima într-un alt mod, 
chiar dacă valențele lor merg spre a încurca programul, organizarea, 
desfăşurătorul, ordinea în care ne vin musafirii ori în care punem ingredientele 
pentru a construi ceva interesant şi frumos, ceea ce rămâne este o stare de bine. 
Aceasta este şi deviza zilei: “Tot ce fac trebuie să mă facă să mă simt bine”. 

Ceea ce se încearcă azi să se repare îşi are însă rădăcina în 2012, în 
decembrie. Evenimente de atunci ne vin acum punctual în minte şi poate nu doar 
că amintiri, ci şi ca replici, ca mijloace prin care nu doar noi căutăm să reglăm ceva 
ce nu era în regulă atunci, ci şi cei din jur şi pe careul Lună-Chiron ori pe opoziţie 
Lună-Jupiter poate fi vorba azi şi despre lipsa de tact, despre neputinţa de  a găsi 
cele mai potrivite cuvinte, tonul adecvat ori explicaţiile cele mai convingătoare. 

Unii vor pune această nesincronizare pe seama oboselii, pe seama tristeţii ori 
pe cea a disconfortului contactat în prima parte a zilei şi pe care au dorit să-l 
ascundă. Să nu ne mirăm dacă azi în jur oamenii vor zâmbi fals. Atâta pot ei să se 
bucure, atât ştiu să culeagă din pomul vieţii, atât ştiu să aprecieze. Nu sunt vinovaţi 
pentru asta, dar este important de a lua ceea ce vine din jur după măsura care este 
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indicată implicit. Să nu ne facem gânduri, să nu fim suspicioşi pe motiv că dincolo 
de ceea ce se vede este ceva, ci să primim cu braţele deschise această lecţie de 
sinceritate. 

Este posibil să nu ne placă ce vedem, ce auzim, ce primim, dar lucrurile nu se 
consumă azi pentru a ne face pe plac. Am putea să credem asta pentru că deviza 
zilei este de a urma sporirea gradului de confort, însă pentru toţi este o lecţie de 
sinceritate. 

Prin urmare, în 8 ianuarie evadăm, ne ducem departe cu gândul, cu 
explicaţiile invocând motive şi evenimente care ar trebui lăsate acolo. Lecţia de 
sinceritate a acestei zile ne aduce în faţa unor greşeli pe care în primul rând noi le-
am făcut faţă de anturaj, faţă de un prietene refuzând să ne deschidem sufletul ori 
judecând prea aspru un eveniment pe care nu l-am înţeles. Ziua de 8 ianuarie este 
legată de ceea ce a venit spre noi şi în ziua anterioară şi, apelul la trecut, prin 
invocarea unor episoade neplăcute, cumulate cu perspectiva de a gândi şi înţelege 
viitorul aşa cum ni se arata ieri, ne face să transferăm o parte dintre probleme 
viitorului, promiţându-ne că vom ridica nivelul pretenţiilor, ori îl vom coborî, că ne 
vom răzbuna, că vom dovedi ceea ce anterior nu s-a putut, adică de a dezvolta un 
obiectiv în raport cu un stimul. Din nefericire, aceasta este o luptă pierdută din 
start. Nu se merită să reînviem trecutul. El are nevoie de linişte aşa cum şi noi vom 
avea pentru a reuşi să înţelegem evenimentele care vor veni peste noi în 2013. 

Cei care lucrează cu energia care caută să judece multe din episoadele vieţii 
prin discernământ au un 8 ianuarie simplu şi eficient. Se vor bucura că vin spre ei, 
fără să facă niciun efort, acei stimuli pe care trebuie să-i reanalizeze şi le sunt 
activate structuri care au nevoie de purificare, de o altfel de hrană. 

 Bucuria de a trăi în claritate, de a iubi decența şi simplitatea constituie 
recomandarea acestei zile minunate. 

 
Miercuri, 9 ianuarie 

Miercuri  9- 1-2013  4:28    Luna (Sag) Sex (Aqu) Mars 
Miercuri  9- 1-2013  6:10   Venus (Sag) --> Capricorn 
Miercuri  9- 1-2013  7:56    Luna (Sag) Opp (Gem) Lilith 

 
Aspiraţiile şi dorinţele personale vor căpăta azi o nouă înfăţişare. Azi Venus 

va intra în Capricorn cu puţin timp înainte ca Luna şi Lilith să se afle în opoziţie şi 
asta doar la puţin timp de la sextilul Lună-Marte. Între plăcere, bucurie, interes, 
bunăvoinţă şi vulgaritate prin abuz vizual ori verbal, dimensiunea personală va 
atinge acum punctul în care va pune mult mai mult preţ pe disciplină, pe respect, 
pe simplitate şi selecţie. 

Ajunsă în Capricorn, Venus se va preocupa de cauzele lucrurilor, va 
considera că nu mai trebuie să lase nimic la voia întâmplării şi se va folosi de 
gesturi, tandreţe, termeni, definiţii, evenimente ori de amintiri pentru a construi 
fiecare moment prin nostalgie şi linişte, prin calm şi siguranţa de sine. Toate 
acestea sunt elemente benefice, corecte şi lăudabile, însă nu sunt specifice lui 
Venus. Asta înseamnă că trecerea sa într-un semn atât de dur o va mutila, îşi va 
smulge emoţiile sale pentru a le alimenta pe ale celor din jur, invocând motivele 
sacrificiului şi ale compasiunii. Duritatea pe care şi-o vor aplica oamenii propriilor 
existenţe îi va face eficienţi în plan social, dar le va usca viaţa personală şi le-o va 
constrânge spre un alt tip de afisaj. Dacă într-o temă personală acesta este un semn 
în care individul nu-şi acceptă propria înfăţişare, îşi refuză plăcerile şi consideră că 
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tot ceea ce duce spre frumos şi voluptate este o sursă de suferinţă, în cea personală 
acestea vor leza schimbul de sentimente, dar vor susţine înţelegerile dintre oameni 
construite pe raţiune şi respect. În general, nu este necesar să se facă o alegere între 
acestea şi cine ştie bine acest lucru va fi tulburat de maniera dura în care vor 
aluneca spre tristeţe şi de uşurinţa cu care se lasă cuprinşi de stres, nemulţumire 
ori prin care îşi pierd încrederea în oameni. 

Sentimentul are o limpezime aparte, el nu are nevoie de elemente adjuvante 
pentru a se susţine. El există şi ecoul realităţii îl va face să-şi mărească arealul de 
desfăşurare sau nu. Acum ecoul realităţii nu emite semnale pe frecvenţa frumuseţii, 
armoniei şi binelui, ci doar a dreptăţii ori a disciplinei. Abordând disciplina, poţi da 
vieţii un rost constant, o formă personală, o poţi ţine pe o linie dreaptă, însă nu-i 
poţi ataşa neprevăzutul, el este înlăturat, ignorat. 

În absenţa elementului spontan, corpul se uzează din propria ambiţie, din 
propria obsesie a perfecţiunii şi se consumă nu pentru ceea ce trebuie să facă, ci 
pentru a da viaţă unui fachirism modern, cel al dietei, al abandonului relaţiilor, al 
izolării ori al îmbrăţişării sarcinilor profesionale dincolo de limita obişnuitului. 
Toate acestea încep de azi să capete contur. Vor fi mai atenţi la cum arată, ce haine 
își pun pe spate, ce iau în picioare, mai atenţi la mers și la cât de sus ţintesc cu 
aspiraţiile pe care le au în acest moment. Unii vor considera că vremea copilăriei a 
trecut, că frumuseţea şi inocența sărbătorilor s-a încheiat brusc. Venus în 
Capricorn ne va aduce munca drept primul gând al dimineţii, iar unii, care nu 
dispun de un serviciu, care doresc să şi-l schimbe, care urmăresc avantaje 
profesionale se vor simţi cuprinşi de un suflu nou. Nu poate fi în mod direct bun şi 
nici în mod direct rău, dar în mod sigur diferenţa dintre ceea ce vine acum spre noi 
şi ceea ce va veni de acum şi până pe 2 februarie va avea o notă dramatică. 

Prin urmare, ziua de 9 ianuarie va aduce o acceptare a unei alte game 
afective şi nu va fi una chiar aşa plăcută. Gândul că oamenii se pot disciplina ne va 
încânta foarte mult şi vom considera că este ceea ce ne trebuie acum. Că asta 
înseamnă un alt program de lucru, o altă schema de cheltuieli, un alt regim 
alimentar, o altă abordare a timpului liber ori a studiului, nu contează. Ceea ce vine 
cu această nouă schimbare de vibraţie este util, pentru că puţină disciplină nu 
strică nimănui, însă faptul că Luna se opune lui Lilith pe acest fond ne va duce în 
postura ca în selecţia pe care o facem azi să ne dispensăm de ceea ce ne este cel mai 
util şi important acum. 

Lupta dintre flexibilitatea pe care considerăm că am putea-o avea în fața 
problemelor şi tentaţia de a spune �Le fac mâine”, “Le fac luna viitoare” “Le fac la 
anul viitor� va constitui cea mai mare problemă a zilei. 

Ceea ce nu ne va conveni va avea aparența luptei dintre nou şi vechi, dinte 
ceea ce am dori să se continue, care chiar nu e chiar plăcut, şi teamă în faţa unor 
situaţii noi care ar putea afecta starea de sănătate, bugetul, imaginea socială. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a gândi bine deciziile pe care 
le luăm acum şi de a ne lăsa cuprinşi de ideea de schimbare, doar dacă ea ne va 
uşura povara, greutăţile sociale, doar dacă ne va elimina stresul ori ne va duce spre 
înţelegerea mai corectă a fenomenului social. 
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Joi, 10 ianuarie 
Joi 10- 1-2013  7:44   Venus (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Joi 10- 1-2013 10:54    Luna (Sag) --> Capricorn 
Joi 10- 1-2013 13:02    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Joi 10- 1-2013 13:31    Luna (Cap) Con (Cap) Venus 
Joi 10- 1-2013 18:49    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Joi 10- 1-2013 21:16    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

 
Înainte ca Luna să-și schimbe semnul, Venus şi Neptun se întâlnesc într-un 

sextil şi acesta este momentul în care cei pasionaţi de definiţiile astrologice vor 
înţelege de ce gradul anaretic de ieri al lui Venus nu a mai fost atât de agresiv, aşa 
cum sunt de regulă intervenţiile din acest loc. Sextilul celor doi, luând în calcul că 
ipostaza anaretică a lui Venus s-a produs într-un moment în care îndemnul astral 
era, în ansamblul său, unul constructiv, ne va vorbi azi despre unitate, despre 
uşurinţa cu care oamenii se simt integraţi într-o structură distinctă atunci când 
descoperă că au rezonanțe, că gândesc la fel, că simt la fel, că se apreciază şi-şi 
produc unii altora prin simpla prezenţă stări bune. Această relaţionare, în aparenţă, 
simplă, adună în ea o redutabilă forţă care face trimitere la legăturile subtile care se 
construiesc între oameni. Relaţionarea în sine, chiar dacă este pigmentată din când 
în când cu elemente negative, înseamnă trecut comun, înseamnă o karmă comună, 
înseamnă rezonanţa fiinţelor cu un focar de lumină pe care toată viaţa îl caută, de şi 
nu sunt conştiente de acest lucru. 

Azi sextilul Venus-Neptun, care în mod firesc ne trimite spre emoţii 
puternice, flexibilitate în a le folosi, tandreţe, puritate sufletească, ne va îndemna 
azi spre tăcere. Tăcerea acestui unghi este una terapeutică. Atunci când mintea 
tace, totul în jur se reaşează, se remodelează, îşi schimbă direcţia şi culorile, forma 
şi calitatea obiectelor devine alta, iar evenimentele îşi topesc în neant caracterul lor 
tulburător, categoric, rău. Ceea ce vine cu acest unghi este un fel de înţelepciune, ca 
în conceptul jainist “Neti Neti�, adică dobândirea discernământului prin negarea 
iluziei. Durerea, tristeţea, neputinţa, frică, boala sunt etichete, sunt cercuri ale 
puterii false pe care ni le-am pus în jurul spiritului şi le întreţinem pentru a ne 
justifica efortul de a trăi greu. Simpla respiraţie, prin presiunea acestor cercuri 
subtile, ni se pare imposibil de dus, adâncă, reală. Când îi pui eticheta de ireal gen 
“Durerea nu este reală”, “Evenimentul nu este real�, întregul val se adânceşte în 
structurile mentale şi afective ale fiinţei şi ajungi la concluzia că, în ciuda faptului 
că senzaţia fizică de durere persistă ori că în jur ceilalţi participă la derularea 
etapelor viitoare ale evenimentului care te consumă, mintea îţi arată că întregul 
ansamblu poate fi văzut altfel, iar aportul tău la structura evenimentului, fiind deja 
schimbată, poate aduce un alt deznodământ. �Fii tu schimbarea pe care vrei să o 
vezi în lume� defineşte cel mai uşor şi simplu acest mecanism al depăşirii pragului 
ultim şi epuizant al neputinţei, durerii. “Nu este real!� defineşte sextilul dintre 
Venus şi Neptun şi ne conferă, prin izvorul mental, calitatea de puterea, să lucrăm 
cu energia, nu de a o folosi la întâmplare, de a lucra cu formele-gând simplu ca şi 
cum am dispune de un set de creioane colorate şi în loc să le ţinem pe toate în mână 
şi să mâzgălim hârtia încercând să dăm un contur, să spunem ceva, să ducem mai 
departe un mesaj, alegem pe rând câte o culoare şi ne aşternem pe hârtia vieţii câte 
un cuvânt, câte o propoziţie până când fraza care suntem va deveni întreagă, 
vizibilă şi pentru ceilalţi. În felul acesta, devenim purtătorii unui mesajși reuşim să 
facem legătura între minte şi inima, aşa ne putem transpune emoţiile prin gând, 
prin forme-gând, prin idei. 
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Gândurile noastre devin azi un set de creioane colorate şi dacă vom alege 
violet vom fi mai liniştiţi, dacă vom selecta din jur galbenul vom realiza procesele 
mentale cu mai mare uşurinţă, dacă vom alege verde vom fi mai liniştiți şi siguri pe 
sine, iar dacă vom alege albastru vom fi mai inspiraţi, mai buni. 

Trecând în Capricorn Luna ne va îndemna spre aspectele practice ale vieţii. 
Aşa ne dăm seama că multe dintre problemele de acum nu sunt separate, nu ne 
scot în evidenţă faţă de cei din jur, ci, dimpotrivă, ne spune că suntem legaţi de ei şi 
că nu mai contează dacă suntem deasupra sau dedesubtul lor. Calitatea vieţii şi 
implicit a evenimentelor din care aceasta își extrage azi forţa ne va face să ne 
dedublăm de ceea ce nu înţelegem ori înţelegem greşit, de ceea ce ne supără. În 
ochii unora acesta seamănă a pacifism, dar, în realitate, el este dat de uşurinţa de a 
anula o legătură falsă care se construieşte între oameni, de a pune în centrul 
atenţiei uşurinţa cu care este invocată soluţia mai mult decât satisfacţia de a crede 
în ea. Este de bun augur acest exil al lunii acum, pe acest îndemn al selecţia 
informaţiilor, pentru că orice element de instabilitate care poate surveni din 
implicarea Lunii în careul dintre Uranus şi Pluton, constituie doar o ipostază de 
frământare şi nu de nesiguranţă, de motivare, de ambiţie şi mai puţin de slăbiciune 
ori de îndoială. 

Prin urmare, ziua de 10 ianuarie ne vă aduce un strop de înţelepciune prin 
alegerile pe care le facem, prin uşurinţa cu care vom căuta să ne despărţim de 
obiceiurile proaste ori prin care vom căuta să le ajustăm şi să le înnobilăm cu câte o 
explicaţie. Comportamentul pare să fie inamicul nr. 1 al acestei zile şi, de asemenea, 
principala prioritate. Ceea ce selectăm din sfera ideilor, ceea ce suntem pe punctul 
de a pune în aplicare, ceea ce gândim că reprezintă perspectiva evenimentelor, are 
nevoie de o ajustare şi despre asta va fi vorba azi. Cei care doresc să devină 
făuritorii propriului destin vor reuşi să se detaşeze de dramă, să privească efortul ca 
o ultimă constrângere pentru a ne deprinde cu mersul fără cârje, cu ascultarea fără 
aparat auditiv ori cu admirarea unui peisaj fără ajutorul ochelarilor. Toate aceste 
şabloane ne spun ce să vedem, cum să interpretăm şi ne conving de acurateţea cu 
care percepem realitatea. Dacă îndrăznim azi să ne opunem acestui proces şi să 
invocăm �Nu este real�, golul pe care-l vom construi cu atât mai mult cu cât 
menţinem mai mult ideea în minte ne va ajuta să vedem lucrurile din altă 
perspectivă, să ne descoperim detalii ale auzului pentru care niciun aparat nu ne 
poate ajuta, să vedem tridimensional ori sferic şi să urmărim din această nouă 
ipostaza desfăşurarea evenimentelor. 

Pe acest îndemn evenimentele comune vor traversa un timp îngheţat. Nimic 
nu poate să se îndrepte spre vreo finalizare, nimic nu duce nicăieri ci se consumă 
totul printr-o obositoare permanentizare, ca şi cum se aşteaptă intervenţia 
arhitectului de a construi încă un etaj la edificiul pe care îl întruchipăm. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi privilegiul de a 
descoperi că realitatea poate fi văzută, înţeleasă, experimentată şi altfel. Să nu 
uităm că am venit aici în această lume să experimentăm şi îndemnul care ne vine 
din suflet, chemarea luminii, adică acele invitaţii ale destinului care, din dintr-o 
relaţie misterioasă cu Universul, atunci când intră în contact cu sfera personală îşi 
schimbă chipul şi ni se înfățișează ca oportunităţi. În realitate, ele sunt chemări ale 
Spiritului Universal pentru a ne întoarce Acasă, iar evenimentele de azi vor părea 
îngheţate pentru a ne ajuta să �auzim� şi să �vedem� mai bine, adică să acordăm 
inspiraţiei rolul pe care îl are în realitate, nu să o îmbrăcăm de bal mascat şi să o 
învăţăm glume cu substrat politic. 
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Vineri, 11 ianuarie 

Vineri 11- 1-2013  1:45    Luna (Cap) Con (Cap) Juno 
Vineri 11- 1-2013  2:21    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 
Vineri 11- 1-2013  3:17    Luna (Cap) Sex (Sco) Saturn 
Vineri 11- 1-2013 14:24    Luna (Cap) Con (Cap) Mercury 
Vineri 11- 1-2013 21:43     Sun (Cap) Con (Cap) Luna (New Luna) 
Vineri 11- 1-2013 23:44    Luna (Cap) Sex [Sco] Node 

 
Un alt paradox care vine spre noi acum ne îndeamnă să ne deschidem 

sufletele şi să ne lăsăm în voia liniştii. Tot ceea ce ne trimite spre acţiune înseamnă 
de fapt momentul, secunda în care să ne oprim şi, în acelaşi timp, să conştientizăm 
această oprire. Mulţi se gândesc cu teamă că în timpul desfăşurării unui proces să 
intervină ceva şi să-i ducă spre o zonă a desprinderii de întreg. Adică, oprirea 
pentru ei ar însemna separarea de o mişcare de regenerare, de un proces început 
deja. Putem să mergem şi mai departe cu această conexiune gândindu-ne că 
mecanismul în sine le inspiră oamenilor un fel de acceptare a unei dominări din 
exterior. Este surprinzător cum un om poate să gândească şi la fel de surprinzător 
este şi modul cum îşi pune în aplicare aceste idei. A se lăsa în voia unor forţe 
exterioare, oamenii consideră că depăşesc obstacole, că se ridică pe sine la nivelul 
forţelor pe care le folosesc. Fie că acestea sunt din această lume, fie că ele vin din 
exterior, desfăşurarea sa este supusă unui mecanism care ţine de zona din care 
acestea vin. Desprinderea şi acţiunea în libertate începe prin primul pas: oprirea. 

Oprirea de azi este una corectă şi ne va pune în fața unor evenimente cât se 
poate de benefice, cât se poate de corecte şi ne încurajează să ne folosim voinţa şi 
energia personală pentru a ne alege ţinte realiste. Dacă până acum disciplina şi 
selecţia au fost două direcţii speciale, care ne parfumau deciziile şi alegerile pe care 
le-am făcut, acum ele devin priorităţi. A trece de la viziune la acţiune ne cere 
obligatoriu atingerea şi acestei etape a delimitării celor mai importante priorităţi. 

Dacă liniştea, cu tot ceea ce implică ea, vine prin flexibilizarea gândirii, prin 
adâncirea în elemente personale, prin rememorare, reculegere, interiorizare (sextil 
Luna-Saturn), selecţia priorităţile şi posibilitatea de a iniţia un traseu nou ne vin 
din împlinirea a nu mai puţin de trei conjuncţii: Lună-Junon, Lună-Pluton şi Lună-
Mercur. Ţinta, adică regina balului, ne vine de la sextilul Lunii cu Capul 
Dragonului, fără a reuşi să medieze tendinţa Nodurilor. Cu alte cuvinte, azi avem 
disponibilitatea de a vedea elementele cu care lucrăm, de a ne alege dintre acestea 
una care ni se pare cea mai potrivită. 

Asta înseamnă că ziua va fi marcată de gânduri aruncate în viitor, de planuri, 
de necesitatea de a modifica cadrul personal, ambianță, de a aduce în jur un alt 
element de susţinere, o altă persoană, de a ne oferi privilegiul de a ne opri din ceea 
ce facem pentru a acorda atenţie unui detaliu sau pur şi simplu pentru a nu face 
nimic şi a lăsa să vină spre noi acel element surprinzător, ca şi cum destinul ni-l 
aduce. 

Luna nouă de azi va reuşi să răspândească de-a lungul următoarelor patru 
săptămâni această trăsătură ajutându-ne să gândim şi să punem în aplicare soluţii 
speciale, extraordinare care să ne aducă în primul rând stabilitate. Este mai puţin 
important că banii şi faima nu sunt favoritele acestei zile, mai ales că mulţi oameni 
consideră că lipsa banilor constituie obstacolul peste care nu pot trece pentru a fi 
fericiţi. Ceea ce se accentuează acum cu cele şase planete din Capricorn aduce curaj, 
dorinţa de a lua o decizie majoră şi de a menţine această ţintă în următoarele 
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săptămâni. Chiar dacă acestea se grupează în partea superioară a zodiacului, 
mesajul lor merge mai curând spre soluţie, vindecare, rezolvare, eliberare de o 
condiţionare. De-a lungul anului ceea ce se decide acum va traversa perioada de 
schimbare sub impulsul unui stimul contradictoriu, ori prin incapacitatea de a 
separa grâul de neghina. Ceea ce ne vine azi şi se va distribui de-a lungul 
următoarelor patru săptămâni este legat de hotărâre, decizie, nu şi de 
discernământ, mai ales de disciplină. 

 Evenimentele care sunt anunţate de această Lună nouă au însă un caracter 
tragic, însă acesta nu-i va afecta pe cei care decid, ci cei pentru care se ia decizia. 
Locul unde se ia hotărârea este centrul furtunii, toate stricăciunile se vor face spre 
margine. 

Prin urmare, 11 ianuarie, din punctul de vedere al evenimentelor, este o 
altă zi a paradoxurilor, însă din punctul de vedere al nevoii de a ne folosi de toate 
ipostazele înconjurătoare pentru a ne rafina structura şi a ne întări convingerile, 
este o zi originală şi în acelaşi timp generoasă. 

Ceea ce vine spre noi azi ne îndeamnă să fim puternici şi să schimbe 
priorităţile pentru a ne rezerva dreptul de a atinge finalităţile pe care ni le stabilim 
reuşind să negociem mult cu destinul, cu oamenii din jur, cu propria persoană. Ne 
desprindem de un statut, de o identitate, de o apăsare şi ţintim spre o nouă 
modalitate de expresie. Libertatea este privită acum din poziţia statică. Oprindu-ne 
din ceea ce ne consumă, ne vedem în postura de a analiza şi vedea mult mai bine 
ceea ce ne atinge. Calitatea gândirii va fi cea care ne va selecta din gama de 
evenimente pe cele mai utile. Dacă gândul se duce spre revoltă şi nemulţumire, 
vom atrage în jur oameni care se manifestă aşa şi prin ei, prin furtunile pe care le-a 
integrat vieţile lor, mecanismul propriul va tinde spre o modificare. 

Aşadar, ca recomandare, este important să alegem gândul curat azi, 
folosindu-ne de experienţele zilei anterioare, cea care ne îndeamnă să negăm iluzia 
care şi-a luat haina realităţii. 

 
Sâmbătă, 12 ianuarie 

Sambata 12- 1-2013  4:52   Pluto (Cap) Con (Cap) Juno 
Sambata 12- 1-2013  7:47    Mars (Aqu) Tri (Gem) Lilith 
Sambata 12- 1-2013 11:01    Luna (Cap) --> Aquarius 
Sambata 12- 1-2013 19:08    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Sambata 12- 1-2013 22:10    Luna (Aqu) Tri [Gem] Jupiter 

 
Întâlnirea lui Pluton cu Junon este unul din principalele momente ale lunii 

ianuarie. Acestea două s-au mai întâlnit în 2010 şi în 2007 în conjuncţie şi au adus 
în lume aceeaşi necesitate a unităţii, a coeziunii de grup, a integrării, însă 
conjuncţiile anterioare nu s-au produs pe recepţie mutuală Pluton-Saturn, asta 
înseamnă că mesajul unităţii ar fi putut comporta o uşoară distorsiune ori nu a 
găsit terenul favorabil să se desfășoare. Acum însă sunt invocate motive ce ţin de 
forţă majoră, de mobilizare masivă ori cele care sunt animate de teamă de a nu 
supravieţui în faţa unui adversar şi mai mare. Acum recepţia mutuală dintre Saturn 
şi Pluton aduce putere şi uşurinţă de a găsi cele mai rapide şi simple metode, cele 
mai puternice şi cele mai eficiente. 

Oamenii sunt puternic ataşaţi de planul material, adică de ceea ce văd şi simt 
aici în această lume, neavând puterea de a merge pe două fronturi, de a privi 
înainte şi de a simţi care sunt evenimentele care se consumă la dreapta şi la stânga 
sa, de a trăi în lume şi a dezvolta un dor de necunoscut, de nevăzut, de mister atât 
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de tare încât tot ceea ce văd şi simt să fie un mijloc de a descoperi alte entităţi care 
experimentează ca şi ţine un joc al vieţii. 

În planul acţiunilor concrete această conjuncţie ne aduce în fața necesităţii 
de a accepta un compromis. Începând de azi şi până la finalul lunii, când Jupiter va 
reveni din mersul retrograd, dreptatea va fi soră cu compromisul şi doar aşa ne 
vom simţi puternici. Prin Lilith această dreptate ne îndeamnă să ne punem 
suspiciunea la dispoziţia celorlalţi şi să uităm că la începutul anului ne stabiliserăm 
ţinte nobile. Necesitatea de acum ne va conduce paşii spre a ne ierta adversarii ori a 
simula această iertare sau spre a ne arăta înţelegători cu episoade trecute, ce s-au 
consumat în 2010 sau în 2007 şi când acest gen de asociere a eşuat din neputinţă, 
risipă ori naivitate. 

Consumându-se când Luna se afla încă în Capricorn, deci marcajul pe 
rezistență şi disciplina se menţine, apelul la trecut înseamnă apelul la închipuiri, la 
vise, la imagini care, în realitate, nu au existat aşa cum ni le amintim. Această 
formă de autoamăgire nu se realizează prin intenţie directă, ci prin uşurinţa cu care 
lipsa unei memorii solide ne duce spre alterarea trecutului. Nu suntem convinşi de 
calitatea episodului, nici măcar dacă modul cum se repetă este sau nu util 
episoadelor viitoare, aşa cum le vedem acum. Ceea ce ne duce spre trecut este însă 
un episod interesant de soluţionare a unei probleme prin faptul că pe acest gen de 
iluzie (trigon Marte-Lilith) suntem dispuşi să investim multă voinţă, poate prea 
multă, neobservând că de fapt suntem împinşi într-un mecanism de repetare a 
trecutului. 

Ziua ni se va părea încurcată ori dispusă să ne îndemne să facem prea multe 
lucruri într-un timp foarte scurt ori să considerăm că dispunem de tot timpul din 
lume încât să ne permitem să mai și zăbovim asupra unor mici plăceri vinovate. 

Ceea ce ne va tenta cu eşecul prin repetarea greşelii poate veni prin 
intermediul tehnicii moderne, printr-un email, printr-o informaţiei pe care o 
consultăm de pe net, pe care o vedem la televizor, care ne vine printr-un apel 
telefonic ori printr-un sms. Nu ne vine prin contact direct şi asta înseamnă că există 
o uşoară discontinuitate în derularea informaţiei karmice. Ieri Luna nouă se afla în 
sextil cu Capul Dragonului fără a media tendinţa Nodurilor şi ne îndemna spre o 
finalitate. Acum, prin împlinirea unghiurilor majore dintre planetele cu deplasare 
mai lentă decât Soarele, mesajul ne duce nu spre viitor, ci spre trecut. Trecutul vine 
însă cu şablonul timpului în care s-a consumat, nefiind însă adaptat şi schimbărilor 
ce au survenit din acel moment până în prezent, asta înseamnă că este nevoie de a 
depăși etape şi, de asemenea, asta înseamnă că raţionamentul unor acţiuni să nu fie 
cel adecvat. Este important să ştim că azi episoadele pot fi legate şi fără o 
cursivitate şi dacă suntem atenţi la aceste aspecte vom reuşi uşor să separăm grâul 
de neghină şi să alegem episoadele care au continuitate pentru că nu ne va folosi la 
nimic să îmbrăţişăm evenimente care ne-au dovedit că nu sunt flexibile sau nu ne 
pot duce nicăieri. 

În a doua parte a zilei ceea ce ne întoarce în timp, spre anii 2010 ori 2007, va 
avea un iz vesel şi ne duce spre a ne destinde, a ignora orice răspundere, orice 
program, orice termen. Schimbarea programului, a tabietului, a unei acţiuni 
stabilită din timp va constitui modul cum vom lupta cu greutăţile, în mod naiv, 
pueril. Sub pretextul “Am dreptul la un moment de relaxare� alegem să-l invocăm 
în momentul cel mai nepotrivit posibil ori prin mijlocul cel mai incomod. 

Prin urmare, ziua de sâmbătă ne aduce în faţa unor evenimente care, până 
acum, de când am intrat în 2013, nu au avut o greutate şi o determinare atât de 
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mare. Din nefericire pentru cei care nu reuşesc să separe evenimentele care ating 
finalitatea sărind etape, de cele care şi-au atins sfârşitul la timpul adevărat, ziua 
vine cu veşti proaste, cu bucurii care se plătesc scump, cu o mutilare a atenţiei şi o 
blocare a acesteia spre zonele pe care le-a mai trăit, spre ceea ce trebuie lăsat acolo 
unde s-a consumat. Tentaţia de a câştiga uşor atenţie, un avantaj, poate chiar bani 
aduce acestei zile şi, evident, şi următoarelor zile, riscul de a ne deschide o rană, de 
a slăbi corpul mult ori de a adanci şi mai mult tensiunile existente de ceva vreme 
între oameni. Intenţia nu este greşită, mijlocul, în schimb, aduce prea mult 
impuritatea gesturilor simple. 

Cei care şi-au programat azi episoade importante, poate chiar o asociere pe 
mult timpul, o întâlnire este important să ştie că a dacă cerem trecutului să ne 
definească nu trebuie să-i scoatem un ochi şi să privim această parte a corpului ca 
şi cum e întregul. Ceea ce s-a consumat în 2007 sau în 2010 şi care are legătură cu 
episodul acestei zile trebuie văzut ca un fragment dintr-un întreg, nu ca întregul în 
sine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne judeca atent viaţa, 
evenimentele care ne învăluie, care ne cuprind, de a observa cu maximă atenţie 
care dintre ele sunt continue şi care nu, care au ajuns aici sărind gardurile înalte ale 
firescului şi care au aşteptat ca destinul să le facă prin fiecare dintre aceste câte o 
poartă. 

 
Duminică, 13 ianuarie 

Duminica 13- 1-2013  2:01     Sun (Cap) Sex [Sco] Node 
Duminica 13- 1-2013  3:57    Luna (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Duminica 13- 1-2013  6:12   Venus (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Duminica 13- 1-2013  9:20    Luna (Aqu) Tri (Gem) Lilith 
Duminica 13- 1-2013 10:36    Luna (Aqu) Con (Aqu) Mars 

 
Finalul săptămânii ne găseşte loviţi de speranțe care nu se împlinesc şi de 

aspiraţii cărora nu le-a venit încă timpul. Azi oamenii sunt ca păsările migratoare, 
dar, după cum știm, nu multe sunt păsările care migrează în timpul iernii? Această 
va fi însă şi durerea şi, în acelaşi timp, dilema acestei zile. Ştim ce trebuie să facem, 
unde trebuie să ajungem dar ne lăsăm încuiaţi în aspiraţii care nu ţin de timpul 
prezent, de anotimp, nivel de cultură, nivel de înţelegere, putere, bani, relaţii. 

Aceasta poate deveni în timp frustrare, iar frustrarea ne alimentează cu cele 
mai complicate idei ce ne pavează drumul spre boală. Singura soluţie pe care o 
avem azi este să ne amintim de linişte. Ceea ce nu se rezolvă azi în mod sigură are 
nevoie de puţin timp, de puţină răbdare, de puţin răgaz, de puţină atenţie din 
partea unor forţe subtile, de împlinirea unor noi episoade. 

Mulţi probabil se întreabă de ce Dumnezeu, aici, în această lume, nu le da 
oamenilor darul de a-şi cunoaşte în detaliu evenimentele viitoare şi, aşa infinit în 
dragostea lui, îi lasă să orbecăie prin acest întuneric? Nu ştim, dar putem bănui că 
este nevoie de o lecţie importantă, cea a iertării de sine, a anulării informaţiei de 
separare pe care fiinţa noastră o hrăneşte în permanență şi a se hotărî ce destin 
doreşte să împlinească: cel victorios ori pe cel înfrânt. Este clar că ambivalenţa, 
Legea Dual, acţionează şi la acest nivel şi de vreme ce ne-am născut în această 
lume, de vreme ce avem pecetea pusă, ce ne-am ales destinul, nu mai putem da 
înapoi. Nu putem fi învingători ori înfrânţi decât pe linia sa, cea a Menirii, a 
Rostului. A îmbrăţişa întunericul de unul singur înseamnă cădere, a trăi în 
întuneric înseamnă deja rezonanţă, adică existenţa unor fiinţe cu o vibraţie 



Săptămâna 7 - 13 ianuarie 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 3 ianuarie  2013, ora 21:28 

asemănătoare care aleg separarea. În felul acesta, se construieşte ideea că oamenii 
trăiesc în izolare, că dacă ai închis uşa apartamentului eşti protejat de tot ceea ce 
există dincolo de ea. Închiderea şi separarea nu ne protejează de eşecul propriului 
destin. Omul este o fiinţă vitează or vitejia are şi un păcat: trufia. Această trufie, cea 
care l-a rupt pe Lucifer de sfera luminii, care l-a separat de ea, este cea care ne 
spune acum că existăm, că trăim, cum trăim şi, mai mult, că suntem diferit de 
ceilalţi într-un mod care cere ierarhizare, supunere, respect. Binele şi rău nu 
comportă aceasta ierarhizare decât prin trufie ori noi, doar prin trufie îi vedem pe 
îngeri puşi în ordine pe legiuni, pe grade, fiinţele desăvârşite la fel după puteri, 
deschideri ș.a.m.d. Ce lume obositoare trebuie să fie de vreme ce urmăreşte în 
imensitatea sa să fie adulată de furnicile gânditoare care suntem. Nu! Aceasta este o 
mare greşeală. Ierarhiile sunt doar aici, în acea parte a universului care este separat 
de sfera luminii, aici unde condiţia existenţei aşa cum s-a desfăşurat este aceea de a 
separa o partea a corpului şi a o învăţa să se comporte ca întregul. Neavând 
conştiinţa întregului, decât prin esenţa sa, fragmentul va considera că el este 
întregul în sine şi se va făli. În mod sigur o ierarhizare generată de suprapunerea 
planurilor paralele există, însă nu este așa cum o gândim și o analizăm noi. 

Lumea aşa cum o vedem noi se va adânci azi în confuzie. Mulţi îşi vor pune la 
îndoială credibilitatea, puterea, abilităţile, succesul ori rezistenţa. Vor considera că 
nu muncesc suficient, că nu iubesc suficient, că nu deţin suficiente informaţii 
pentru a se împlini, dar uită că întregul tablou este construit altfel, că oamenii nu 
trebuie judecaţi după aspiraţiile pe care le avem noi şi că momentul de linişte atât 
de necesar azi este abordat, toate ni se vor înfăţişa sub un chip noi. 

Asta înseamnă a traversa un sextil între Soare şi Capul Dragonului, fără ca 
Soarele să poată media tendinţa Nodurilor, adică fără să aibă o soluție imediată, 
dar şi experimentarea careului dintre Venus şi Uranus. Ceea ce necesar va căuta şi 
recunoaştere, iar ceea ce este util va dori să fie admirat în strălucirea sa. Toate 
acestea cer o migrare a păsării măiestre spre zone mai prietenoase, însă nu este 
posibilă o asemenea deplasare acum şi nici în viitorul apropiat decât pentru cei care 
își trăiesc viața în aspectul ei arid, rece, dur, categoric (liderii spirituali autentici, 
ghizii, maestrii, pustnicii). Ceea ce se poate face azi este de a opri orice acţiune, de a 
ne linişti, de a pune stop în fapte, de a nu judeca, nu acuza, nu dezlegă ogarii, de a 
nu risipi vorbe în vânt şi de a nu consuma energie pe acţiuni dinamice pentru că ar 
fi o risipă. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce în faţa unor decizii 
complicate. A ne lua zborul spre o destinaţie necunoscută, a căuta să producem 
schimbarea doar pentru a profita de îndemnul vremurilor de a îngheţa o acţiune, de 
a beneficia de o şansă, o rază de lumină, înseamnă a nu fi împăcat cu tine. Speranţa 
este bună, însă ea vine atunci când sufletul nu este împăcat, când nu are linişte şi 
când nu a găsit ceea ce caută. Ultima zi a săptămânii este prea mult încărcată de 
speranţe şi prea puţin dispusă în a le împlini, iar asta înseamnă nepotrivire, eşec, 
regret, incertitudine, poate chiar risc. 

Evenimentele acestei zile aduc o nouă etapă în seria paradoxurilor şi ne va 
îndemna să punem prea mult preţ pe acţiunile simple uşoare, cele care ne duc spre 
satisfacţie imediată, fără să observăm că de fapt una cerem şi alta primim. 

Pentru cei care lucrează cu energia ultima zi a săptămânii este una delicată. 
Anularea separării înseamnă integrare, iar integrarea nu implică a coabita cu orice 
formă de energie care vine din subtil, ci a atinge starea de Pace şi prin ea de a 
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descoperi firul de lumină, Cărarea Galbenă care o duce pe Dorothe înapoi acasă, ca 
în celebrul roman L. Frank Baum �Vrăjitorul din Oz�. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa de linişte, 
odihnă, activităţi simple, deconectante ori de o cercetarea a adâncimii spirituale, a 
sufletului pentru că orice formă de revoltă ori de a grăbi desfăşurarea unor etape ne 
duce spre eşec. 
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Săptămâna 14-20 ianuarie 2013 este una foarte dificilă pentru că ne aduce în 
faţa unor episoade pe care le vor gestiona foarte greu, care ne vom pune în 
dificultate şi de pe urma cărora să nu ne alegem cu ceea ce credem la începutul 
derulării lor că putem obţine. 

În primul rând, este vorba despre demnitate, despre respectul faţă de 
oameni, despre modul cum uzăm de forţă, de puterea de a convinge, de uşurinţa de 
a lucra cu informaţia şi apoi despre cum ajungem să ne integrăm pe noi înşine în 
acest proces pe care-l coordonăm. Nu doar pentru că ne îndeamnă să folosim aceste 
instrumente ca şi cum le utilizăm de când lumea, ci pentru că de luni până joi, 
săptămâna comporta un crescendo interesant ca şi cum întregul spectru al 
evenimentelor se îndrepta spre un punct terminus, spre o finalitate precisă. 

Pornind de la sextilul pe care Saturn şi Junon de luni îl împlinesc acum şi 
până la atingerea conjuncţiei perfecte dintre Soare şi Mercur de vineri, 
evenimentele vieţii personale se aşează în câte un episod împreună cu ziua când se 
consumă. Vineri atingem momentul când vom înţelege de ce i s-a-ntâmplat tot ceea 
ce a venit spre noi, în ce constă această nouă etapă a vieţii, cât de mult trebuie să ne 
deschidem faţă de elementul noutate şi cât de util ne va fi acest lucru. Spre finalul 
săptămânii, adică de vineri până duminică, tot acest flux ascendent intră într-o 
stare de platou, desfăşurându-se pe orizontală cu scopul de a ne îndemna să ne 
sedimentăm şi să asimilăm din jur ceea ce ne ajută să ne întărim convingerile, să 
fim mai puternici, mai sănătoşi, ai eficienţi, mai bogaţi sau flexibili. 

Este, de altfel, o săptămână foarte grea la acest capitol nu pentru că nu am 
înţelege aceste noţiuni, ci pentru că îndemnul personal ne duce într-o direcţie, iar 
ecoul social, forţa grupului ne condiţionează să ne îndreptăm în partea opusă. Ceva 
din ceea ce va veni spre noi ne va înfăţişa trăsătura lui 2012 (anul extremelor), cea 
care adânceşte prăpastia dintre oameni ori care îi pune pe aceştia în postura de a 
îmbrăţişa concepte şi idei care doar simulează binele, armonia, stabilitatea. Aici 
putem include inclusiv elemente legate de gândire economică ori de cea politică, nu 
doar cea care ne limitează doar la dinamica individuală. Omul, prin aspiraţiile şi 
ambiţiile sale, va produce în această săptămâna valuri de efecte în mediul social 
atât de ample şi de delicate încât unii, mai puţin inteligenţi, care au, cum se spune 
în popor, pălăria mai mare decât capul, îşi pot afecta imaginea pentru că îi 
mănâncă limba, degetele, tălpile şi răspund prea uşor la provocări. Este o 
săptămână în care cumpătarea este pedepsită şi trimisă la colţ să stea cu genunchii 
pe coji de nucă, adică este chinuită, abandonată. Puţini vor fi cei care nu se vor 
depărta de înţelepciune şi asta nu pentru că ar fi mai deştepţi, ci pentru că prin 
eforturile lor anterioare şi-au integrat-o comportamentului obişnuit şi de aceea au 
reguli morale corecte de la care nu doresc să se abată. 

Avertismentul acestei săptămâni va fi acela de a dezvolta o atenţie sporită la 
mesajul transmis, la acţiunile preferate, la a răspunde sau a contracara anumite 
ecouri ce vin din social pentru a nu produce o undă de şoc asupra evenimentelor 
sociale. Altfel, am putea să nu mai reuşim să le reparăm anul acesta. 
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Luni, 14 ianuarie 
Luni 14- 1-2013  0:47    Luna (Aqu) Squ [Sco] Node 
Luni 14- 1-2013  4:02  Saturn (Sco) Sex (Cap) Juno 
Luni 14- 1-2013 12:49    Luna (Aqu) --> Pisces 
Luni 14- 1-2013 14:08   Venus (Cap) Sex (Pis) Chiron 
Luni 14- 1-2013 15:20    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 

 
Prima zi a săptămânii ne îndeamnă să ne amintim de speranţă. Mulţi 

consideră că speranţa le este un aliat puternic şi că atunci când procesele mentale 
ori cele afective nu le mai funcţionează prezența speranţei aproape de ei constituie 
un semn că nu sunt singuri ori că pot merge mai departe, că sunt puternici, că au 
ambiţie, că nu se lasă zdrobiţi, că pot iubi şi că, până la urmă, au prezență bună în 
suflet pe care nu o vor lăsa de izbelişte. Puţini ştiu însă că speranţa este, înainte de 
toate, semnul că nu am găsit încă liniştea şi că încă trăim în simbioză cu energii 
tulburătoare ori într-o a spiritului care nu ne vorbeşte despre linişte. Speranţa este 
de asemenea semnul separării, depăşirea de  întregul din care facem parte şi 
dezvoltarea faţă de el a unei forţe magnetice menită să ne ducă spre finalitate, chiar 
dacă aceasta este atinsă de imposibilitate sau chiar dacă nu ne este dat să o 
atingem. 

Speranţa azi ne separă, ne consumă, ne epuizează şi în acelaşi timp ne 
conferă un scop, o ţintă, o finalitate. Azi gândim mult, intens, ne reinventariem 
visurile, speranţele, adâncimile sufletului şi urmărim prin acţiunile sociale să 
identificăm acele trasee pe care să mergem de-a lungul acestui an. Pentru unii 
acestea sunt deschideri faţă de gânduri mai îndrăzneţe, pentru alţii acestea se pot 
materializa sub forma unor propunerii, prin colaborări, prin invitaţii la acţiuni care 
să însemne depăşirea tradiţionalului, a vechiului, ieşirii dintr-un ritm personal, a 
abandonării modului răsfăţat prin care vede viaţa din interior. 

Azi Luna se afla în careu cu Axa Dragonului şi ne duce spre o uitare selectivă. 
Azi, prin acest unghi care se împlineşte la puţin timp de la miezul nopţii, ne vom 
simţi favorizaţi de ceea ce ne doare, de ceea ce ne nemulţumeşte, încurajaţi să ne 
dovedim puterea şi îndrăzneala, să probăm puterea de a ne învinge o frică. 
Întotdeauna când există o speranţă, lângă ea găsim şi o teamă, o reţinere, un 
obstacol şi este important să înţelegem că a ne învinge teamă, a adjudeca ţinta spre 
care tindem înseamnă a ne elibera şi de speranţa care ne-a alimentat dorinţa de 
acţiune. 

 Pe ultimul segment al Vărsătorului, Luna ne îndeamnă să gândim limpede, 
să vorbim, să dăm curs dorinţei să comunicare, să abordăm acţiunile pe zonă 
publică în voia firii, fără obstacole, iar pe primul segment al zodiei Peşti, adică în a 
doua parte a zilei ne îndeamnă să observăm contextul general dintr-un cadru mai 
larg, să ascultăm cu atenţie ceea ce ni se spune şi să mai şi înţelegem, să observăm 
detalii care să conteze în abordările viitoare, dar care acum, în această zi să nu ne 
modifice abordarea şi nici comportamentul. 

Speranţele acestei zile au însă şi un caracter constructiv. Ele devin 
animatoare, elemente care ne îndeamnă să ne ridicăm standardul de viaţă şi să ne 
găsim cheia succesului, cel mai simplu mod de abordare pentru a reuşi în plan 
social. Sectorul personal este însă abandonat primului gând care ne-a dus spre 
necesitatea de a spera, spre acea teamă că nu vom atinge de la sine finalitatea şi că 
va fi nevoie, pe parcursul derulării evenimentelor, de un imbold, de o aspiraţie, cea 
care să ne facă la un moment dat să nu mai ţinem cont nici de etapele pe care acum, 
la început de drum, le ştim. De-a lungul acestei săptămâni schimbările îşi intra în 
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drepturi. Centrele de putere par să se reconfigureze din nou şi nu pe baza afinităţii, 
ci pe baza speranţei. Unindu-se pe baza idealului comun oamenii devin creatori de 
valori, însă acestea nu trebuie să fie neapărat bune. Pentru că rafinarea structurii 
interioare nu constituie o prioritatea acestui context, adâncimile sufletului, nivelul 
de cunoştinţe, experienţele nu acceptă să fie şlefuite, ci ele furnizează produsul gata 
elaborat. Cu alte cuvinte, ne va tenta o atitudine care nu este bună în niciun 
context, aceea care ne va spune că le ştim pe toate. Saţietatea este un produs 
întreţinut de sextilul dintre Saturn şi Junon şi pentru că vine pe fondul extrem de 
ambiţios pe care îl predispune vibraţia lui Venus în Capricorn care, prin sextilul cu 
Chiron, îşi schimba acum tratamentul, medicul, sponsorul, schema de gândire, 
sfera socială în care acţionează, ne va duce spre a îndrăzni mai mult spre ceea ce 
până acum constituia un risc. 

Am mari rezerve că va ieşi ceva bun de aici, însă asta nu înseamnă că 
ambiţioşii nu vor reuşi să adjudece un succes social. Acesta este momentul în care 
balanţa înclină spre cei care au probat nedreptatea. Ei sunt cei care se 
depersonalizează atât de uşor, care îşi neglijează sfera intimă pentru a fi �cineva� în 
lume, pentru a ţinti spre o funcţie, un beneficiu social, pentru a obţine un câştig 
material şi să spere că prin asta ocupă un loc privilegiat între oameni. 

Cealaltă categorie de oameni sunt atinşi de o suspiciune stranie. Dilema zilei 
pe care o vor duce cu ei de-a lungul întregii săptămâni este cea a rostului. Ce rost au 
toate acestea? De ce nu se mai termină şi de ce din zonele periferice ale societăţii 
până la vârf reconfigurarea implică o modificare simplistă în care doi oameni de pe 
acelaşi nivel sunt schimbaţi între ei, iar o soluţie proastă este înlocuită cu alta la fel 
de proastă? Cei care trăiesc pentru a se preocupa de dimensiunea morală, spirituală 
ori de a se ţine de linia de mijloc a existenţei au nevoie să nu uite că aceasta nu este 
lumea lor. Această sferă fizică este construită pentru a limita, separa, segmenta, 
înstrăina, rupe, menţine în vulgaritate, pe zone inferioare tot ceea ce foloseşte. 
Chiron din Peşti le va fi de un real folos în a percepe corect realitatea, în a privi 
totul din afară, de sus, de departe, din punctul din care să vadă cât mai mult şi cât 
mai în profunzime. A vedea clar, chiar dacă informaţia cu care intră în contact nu le 
va conveni, constituie un mare beneficiu al acestei zile care le va aminti de faptul că 
agitaţia mare care se porneşte din această zi se desfăşoară într-o zonă a societăţii în 
care ei nu doresc deloc să activeze. �Aceasta nu este lumea mea�, �Aceeaşi Mărie, 
dar cu altă pălărie� vor spune şi se vor aşeza confortabil în locul adecvat pentru a 
privi degringolada fenomenului social cum îşi intră deja în drepturile pe care anul 
2013 li-l conferă. 

Prin urmare, debutul săptămânii se va face sub îndemnul speranţei. Toţi 
oamenii au speranţe, indiferent de nivelul de înţelegere, vârstă, cultură sau putere. 
Cu toţii tind spre mai mult pentru că imaginea cerului nesfârşit, cea care acţionează 
asupra subconştientului și îi impune individului ideea de a creşte, înseamnă a se 
mări, a tinde spre tot ceea ce implică �mai mult�. Lăsându-se învoia acestui îndemn 
de mai mult, oamenii se vor asocia acum nu pe baza afinităţilor, ci pe baza 
aspiraţiilor comune, pentru că tind spre a-şi însuşi aceeaşi grămadă de pământ 
pentru care îşi vor utiliza întregul spectru al gândirii ori toată puterea lor psihică, 
afectivă ori spirituală. 

Lucrurile esenţiale ne spun însă că fără o viziune de ansamblu totul este 
supus promiscuităţii, că laşii şi avarii cer acum dovezi de curaj şi prosperitate, că 
obsesiile banului și ale averii vor motiva acum aspiraţiile sociale şi revendicările 
sociale, că se pune la punct un plan abil de hoţie prin care hoţul să fie stabilit prin 
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lege negustor cinstit. Privind din afară, în absenţa acidităţii cu care se strecoară 
speranţa în locurile cele mai vulnerabile, vedem că acţiunea cea mai înţeleaptă este 
aceea de a lăsa lucrurile în voia lor pentru a-şi alege de unele singure drumul şi apoi 
de a stabili care este cea mai potrivită metodă de lucru. Agitaţia vine din lăcomie, 
iar lăcomia ne face să ne ieşim din albia proprie, să ne ducem spre zona cea mai 
delicată a personalităţii, să abuzăm de partea cea mai vulnerabilă a corpului ori să 
lovim, să criticăm, să judecăm zona cea mai sensibilă a anturajului. Dacă faţă de 
ceea ce deținem în jur avem sentimente curate, sincere, dar nu de ambiţie şi goană 
după avere, faima, dacă nu chiar importanță de sine, constituie suita de elemente 
cu care ne învelim, atunci să lăsăm Cezarului ce-i al Cezarului şi să ne vedem de 
delicateţea unei vieţii trăită în simplitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face din această zi una de 
investigare, de diagnosticare, fără a ne stabili nicio ţintă şi de a stinge orice ambiţie 
care doreşte să iasă din cadrul firescului. 

 
Marţi, 15 ianuarie 

Marti 15- 1-2013  0:22    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 
Marti 15- 1-2013  0:25    Luna (Pis) Squ [Gem] Jupiter 
Marti 15- 1-2013  1:21    Luna (Pis) Sex (Cap) Venus 
Marti 15- 1-2013  1:56 Mercury (Cap) Sex [Sco] Node 
Marti 15- 1-2013  5:48    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Marti 15- 1-2013  7:01    Luna (Pis) Tri (Sco) Saturn 
Marti 15- 1-2013  7:39    Luna (Pis) Sex (Cap) Juno 
Marti 15- 1-2013  8:08 Jupiter [Gem] Squ (Pis) Chiron 
Marti 15- 1-2013 12:58    Luna (Pis) Squ (Gem) Lilith 

 
În Peşti, azi, Luna împlineşte nu mai puţin de şapte unghiuri majore şi 

alături de acestea mai avem de parcurs şi sextilul lui Mercur la Capul Dragonului şi 
careul lui Jupiter cu Chiron. Dintre toate aspectele pe care le face Luna, doar două 
sunt negative - careuri (cu Jupiter şi respectiv Lilith), celelalte sunt benefice 
lansând zilei invitaţia la a adânci percepţiile care ne-au invadat ieri şi de a găsi o 
soluţie practică pentru toate acestea. 

Încă suntem pe Capricorn cu marcajul pe care îl aminteam şi săptămâna 
anterioară şi încă suntem invitaţi să participăm la evenimente majore, fără să ni se 
spună ce să facem, doar prin aport personal, prin experienţele personale, prin 
cunoştinţele pe care la avem ori prin disciplina pe care am dezvoltat-o în ultima 
vreme. 

15 ianuarie este o zi de eficiență, de promovare a valorilor personale şi prin 
această încurajare ne aduce un suflu nou, o dinamică specială, o forţă concentrată 
care ne va ajuta să câştigăm timp, bani, să obţinem şi să oferim favoruri cu o mare 
uşurinţă. Toate aspectele zile se vor consuma până la ora 13,00, adică tot ceea ce se 
va întâmpla în prima parte a zilei va fi decisiv, clar, puternic şi nu va mai putea fi 
modificat în a doua parte a zilei, ci poate cel mult începând de mâine încolo, pentru 
acele evenimente care au nevoie de mai mult de o zi pentru a se finaliza. 

Sextilul lui Mercur cu Axa Dragonului este din capul locului cel mai 
important aspect al zilei, mult mai important decât careul lui Jupiter cu Chiron, 
care se adresează mai curând perioadei, lunii ianuarie în ansamblu, decât acestei 
săptămâni. Calitatea acestui unghi ne îndeamnă să fim puternici şi încrezători în 
forţele proprii, să ne acordăm credibilitate prin urma pe care o lasă în acţiune, prin 
rezultatele ei practice, prin ecoul pe care-l primim din anturaj. Prin aceasta, azi 
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urmărim să observăm care este diferenţa dintre voinţa individuală şi voinţa divină, 
între direcţiile pe care le alegem cu propria minte şi ceea ce ne vine prin inspiraţie. 
Prin intermediul lui Mercur, Soarele iese acum în întâmpinare şi aduce la lumină 
această comparaţie, această dilemă, această preocupare prin faptul că se va raporta 
tot timpul la vibraţiile plutoniene, va construi un fel de competiţie care să ne 
îmbogăţească nivelul de percepţie, cunoştinţele, să le consolideze gândirea şi să ne 
facă mai puternici. Într-un contrast interesant, raportarea acestui mecanism la 
evenimente ne aduce în întâmpinare ipostaza norocului, a şansei de care 
beneficiază cel mai puţin pregătit pentru a se uniformiza un demers social. Aceasta, 
la prima vedere, poate constitui o nedreptate a destinului (Jupiter careu cu Chiron) 
deoarece nu stabilizează doar rezultatele obţinute prin muncă, ci aduce şi ambiţia 
de mai bine, ca o condiţie suficientă pentru a depăşi etape, pentru a obţine 
avantaje, pentru a gusta succesul şi elevarea socială. 

Aspectul se adresează însă mai curând sferei intime, vieţii personale şi mai 
puţin celei sociale pentru că prin implicarea Lunii, Pluton, cel care scoate în 
evidenţă contrastul dintre lumină şi întuneric, dintre voinţa personală, cea care nu 
ridică individul, ci voinţa de grup, cea care promovează mecanismele sociale, este 
implicat într-o configuraţie numită Aripi de pasăre, aspect mental, dur, care are pe 
una din aripi celebrul careu Uranus-Pluton, deci o necesitate colectivă. 

Este, deci, evident că azi, calitatea combinaţiilor  ne aduc o concentrare a 
calităţilor şi o promovare a fiinţei în aşa fel încât să cădem în păcatul de a considera 
că greşeala drept fapta bună ori de a o înveli cu prea multă indulgenţă. Această 
atitudine este bună pentru stima de sine, însă în cazul celor care nu au o educaţie 
adecvată, nu au un set de reguli morale de la care să nu se abată şi dovedesc un 
oportunism expansiv le poate aduce tulburări în sfera relaţiilor intime fiind puşi în 
situaţia de a alege. A vedea relaţiile intime un obstacol înseamnă a trăi în sferele 
inferioare ale cunoaşterii pentru că viaţa este un dar şi ea vine la pachet cu cele mai 
importante relaţii, iar aceste relaţii conţin seminţele celor mai importante lecţii de 
viaţă. Cei care s-au plictisit să se tot întoarcă la aceleaşi îndemnuri gen �Fiţi 
răbdători!�, �Fiţi atenţi!�, �Fiţi iubitori!�, �Ajutaţi!� înseamnă că au uitat de virtuţile 
esenţiale şi s-au aruncat în mlaştina societăţii visând la decorul paradisiac al unei 
plaje din Hawai unde să ajungă cu banii colectați de la cei care le cumpără zâmbetul 
ori teatrul ieftin din piesa „Vindecătorul”.  

Mulţi invocă, evident, fără să înţeleagă, conceptul de �noile energii� 
motivând cu un surâs academic: �vechile energii nu mai funcţionează�. Acesta este 
un exemplu clar al faptului că geniile pustii ale spiritualității românești vor să 
demonteze un ceas elveţian cu cheia franceză. Toate energiile funcţionează pentru 
că tot ceea ce este creaţia Domnului funcţionează. Totul are început şi sfârşit, totul 
este pus în slujba fiinţelor care uzează de ele după bunul plac şi după necesitate. 
Necesitatea imediată nu poate însă defini rostul existenţei, nu poate justifica nimic 
din ceea ce individul are deja cu ele acumulat de-a lungul timpului prin succesul 
unor multiple asemenea ipostaze date de �necesităţile imediate” de atunci. Evoluţia 
spirituală stabilă nu se face prin jocul energiilor, ci prin jocul conştiinţei, iar acest 
concept de “noi energii� nu înseamnă că vin energii noi pe care nu le-am mai avut 
niciodată, ci înseamnă că suntem pregătiţi să intrăm într-o nouă stare de percepţie 
a conștiinței. Aşa cum spun ei s-ar înțelege că “noile energii" ar fi o pereche de 
ochelari cu care vezi un film 3D, ceea ce ţi-ar fi imposibil dacă nu ai avea 
instrumentul potrivit. Nu! Nu ochelarii 3D constituie energia nouă, ci acceptarea 
ta, limpezimea complexului de experienţe, oprirea din agitaţia importanţei de sine, 
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din hrănirea mecanismului că totul este făcut pentru tine şi doar pentru că ești cea 
mai importantă creatură a universului. Noua energie este un dar al conştiinţei, nu o 
emanaţie fluorescentă pe care oportuniştii o aruncă în sacoşele pline cu legume 
stricate (propriile lor existenţe) lăudându-se cu flexibilitatea şi interesul cu care 
anunţă că vor găti lumii un fel de mâncare nemaivăzut. Nu există noi energii aşa 
cum spun ei, ci există stări de conştiinţă pe care nu le-am avut până acum în grup, 
în masă. Asta explică de ce liderii spirituali din sferele înalte ale planurilor creației 
anunţă schimbări majore la nivelul planetei, iar la nivel material, fizic rasa umană 
trăiește din ce în ce mai greu, asta explică de ce este nevoie de alegere personală, de 
decizia de a păşi spre acest focar de lumină și nu este suficientă ploaia de energie, 
așa cum o anunță ei. Această incompatibilitate vine din faptul că am primit o 
informaţie valoroasă şi o integrăm eronat ori pentru că am lăsat-o pe mâna 
amatorilor. 

Îndemnul acestei zile, prin graţia planetei Mercur şi a Sensului vieţii, prin 
implicarea Soarelui, alături de care se află şi cu care va împlini o conjuncţie în 
cazimi vineri, 18 ianuarie, dar şi prin evidenţierea contrastului dintre lumină şi 
întuneric, dintre interior şi exterior, dintre personal şi social, 15 ianuarie este un 
instrument în a înţelege că a fi atins de noile energii înseamnă a fi atins de o stare 
nouă de conştiinţă. Numai aşa omul vechi poate deveni un om nou, nu pentru că 
citeşte despre asta pe net ori că participă la o ședință de meditație colectivă. 
Energiile vechi şi noi, aşa cum le spun ei, funcţionează şi vor funcţiona tot timpul şi 
vom putea uza de ele oricând vom dori, însă saltul omenirii acum, la ceas de 
cumpănă, cere o acceptare a noilor stări de conştiinţă, iar acestea vin prin virtuţile 
esenţiale, cele care ar trebui să stea la baza oricărui traseu moral şi pe care poporul 
român, în înţelepciunea să multimilenară, l-a numit bun simţ. 

Prin urmare, 15 ianuarie ne constrânge să ne apropiem de elementele 
esenţiale ale vieţii. Noile stări de conştiinţă pe care le experimentăm din acest corp 
fizic ne pot veni prin instrumente pe care le-am mai trăit, dar nu le-am văzut aşa 
niciodată. Acestea pot veni prin linişte, acceptare, înţelegere, toleranță, iertare, prin 
putere, dăruire, voinţă, verticalitate, prin curaj. Toate acestea sunt în continuare 
chipuri ale noilor stări de conştiinţă și nu vulgaritatea cu care sunt defulate 
frustrările sexuale, obsesiile despre libertatea de expresie, despre jocul cu energia, 
despre o evoluția în afara purității sufletești ori a înțelegerii misterelor spiritului.  

Cei care nu sunt obişnuiţi să lucreze cu instrumentele abstracte vor observa 
că azi se simt altfel, mai bine, mai puternici, mai înţelepţi şi ar fi indicat să se 
oprească pentru o secundă şi să-şi îndrepte gândurile spre ceea ce trăiesc. Dacă se 
pot opri, dar îşi pot înţelege trăirea, dacă îşi pot observa claritatea gândurilor, ca un 
martor, pot observa că multe lucruri se întâmplă, nu sunt provocate, nu sunt 
dictate, ci pur şi simplu sunt create. Ele nu trebuie tulburate prin raportare la ceea 
ce ştim despre viaţă, ci lăsate în desfăşurare pentru că ele vin din ceea ce numim 
Integrare. Ceea ce am avut până acum, a funcţionat pe obişnuința de a lucra cu 
stări de conştiinţă ce întrețineau separarea. Acum când se lucrează pe Integrare, 
calitatea apei în care ne scăldăm se schimbă, cromatica de asemenea şi umbrele 
care ni se păreau a avea chipurile peştilor răpitori, acum se transformă în vegetaţie 
marină sau în cai de mare. Totul vine din conştiinţă şi oricât de abstract ni se pare, 
oricât de tare am crede că acestea nu au nicio legătură cu evenimentele unei zile, 
ele, de vreme ce ne ating, impun modificări noi episoadelor existenţiale pentru care 
întreaga desfășurare a vieții trebuie reinventată. 
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Cei care îşi refuză episodul de modificare prin conştiinţă, vor experimenta o 
zi complexă, cu suspiciuni aplicate anturajului, cu îndoieli legate de sinceritatea 
celor cu care interacţionează, dar care vor prefera să acţioneze în sectorul 
convenienţelor sociale. La finalul zilei vor realiza că au fost agitaţi prea mult fără să 
se întâmple nimic şi că s-au extins prea mult, s-au risipit în multe evenimente fără 
niciun rezultat. 

Pentru că impactul nesfârşirii cerului asupra conştiinţei ne spune în 
permanenţă că evoluţia înseamnă extindere, expansiune, desfăşurare pe mai multe 
planuri, ceea ce vine spre noi şi nu poate fi explicat, să rămână așa, adică mai puţin 
explicat şi mai mult acceptat, mai puţin judecat şi mai mult trăit. 

Recomandarea acestei zile este un îndemn în a lua în serios calitatea de a fi 
fiinţe care pot mai mult, iar mai mult înseamnă nu a rumega mai multă informaţie 
din jur ori mai repede, ci a ne adânci într-o mare limpede şi calmă, fără să ne 
închipuim că umbrele care ni se plimbă pe la picioare sunt peşti răpitori, ci de a 
face un minim efort să ne obişnuim cu noile dimensiuni, cu aceste haine mai largi, 
mai flexibile, mai moi, mai elegante. 

 
Miercuri, 16 ianuarie 

Miercuri 16- 1-2013  4:55    Luna (Pis) Tri [Sco] Node 
Miercuri 16- 1-2013  8:53    Luna (Pis) Sex (Cap) Mercury 
Miercuri 16- 1-2013 11:32     Sun (Cap) Sex (Pis) Luna 
Miercuri 16- 1-2013 18:06    Luna (Pis) --> Aries 

 
Pe ultimul sector al zodiei Peşti, Luna ne aduce azi o deschidere spre a 

înţelege şi experimenta ceea ce ieri ne-a cuprins şi ne-a învăluit. Azi devenim 
melancolici, siguri pe sine în ceea ce ieri ni se părea de neînţeles sau de neaşteptat 
şi putem să depăşim orice impas care ar putea să ne iasă în cale. 

Sextilul luminariilor constituie elementul care ne va aduce înţelegere şi apoi 
flexibilitate în emoţii. Simţim şi dintr-odată înţelegem şi pe deasupra mai şi 
acceptăm o parte din ele sau poate chiar în totalitate. Asta înseamnă revoltă 
împotriva revoltei, negarea negaţiei, adică a transmuta şi apoi a duce energia spre 
zone mult mai rafinate ale fiinţei ori ale demersului social. 

În felul acesta, ziua de 16 ianuarie devine o zi de răspuns, de forţă, de 
înţelegere, de deschidere, de rafinament, dar şi de reglare a unor episoade 
neplăcute care s-au consumat anul acesta, de la începutul lunii până acum. Mulţi, 
aflaţi sub impactul special al zilei de ieri, vor lucra mai uşor cu mintea, cu noţiunile, 
cu ideile, cu raţionamentele şi vor reuşi să-şi raporteze existențele lor la marile 
biografii, la personaje din romane celebre, la personaje din filme şi se vor simţi bine 
făcând asta. Asta înseamnă puterea de a transpune în cuvinte, în stări ceea ce 
gândim şi, prin acest punct de vedere, acest poate fi un început favorabil pentru a 
ne întoarce cu altă putere şi altă forţa la strategiile pe care le avem pentru acest an, 
la planurile pe care le avem, atât cele pe termen scurt, cât şi cele pe termen lung. 

Acesta este, de asemenea, şi momentul în care înţelegem că planurile pe care 
ni le-am făcut de la începutul anului nu mai pot fi duse la îndeplinire aşa cum le 
gândeam atunci şi purcedem la o justificare a lor. Ceea ce modificăm este însă 
puternic şi benefic, iar beneficiul este unul substanţial pentru că ne aduce o 
reglarea relaţiilor cu cei din jur, o modificare a imaginii sociale, o percepţie a 
realităţii prin alte mijloace, mult mai clare şi mai puternice. 

Procedând aşa înţelegem că ne implicăm în evenimente esenţiale şi avem 
senzaţia că în sfârşit nu mai risipim timpul valoros, că am găsit ceea ce căutam. În 
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realitate, ritmul de lucru se păstrează, la fel şi frecvenţa cu care ne punem în 
aplicare planurile. Ceea ce se modifică este modul cum alegem să vedem realitatea. 
Prin această nouă atitudine, uşor modificată la unii sau substanţial modificată la 
alţii, ne îndemnă azi să lucrăm cu informaţia. Astfel, ne vor tenta procedurile de 
organizare, administrare, sortare, purificare ori acţiunile care implică un consum 
de resurse, de rezerve, finalizarea unor sarcini pe care nu le-am încheiat în 
săptămânile anterioare. 

Prin urmare, 16 ianuarie este o zi de expresie personală. Prin tot ceea ce 
facem azi dorim să ne punem amprenta personală, să fim mai ușor de văzut, mai 
bine recompensaţi, mai apreciaţi şi prin acestea să devenim mai mulţumiţi cu ceea 
ce facem, cu sarcinile profesionale, cu pasiunile pe care le avem. 

Mulţumirea este definitorie pentru activităţile în care ne vom implica azi. 
Pentru că în multe din acţiuni îndemnul de a repara este unul important, ceea ce 
facem ne aduce sentimentul că în sfârşit ne-am găsit rostul, ritmul de lucru, că am 
obţinut avantajul sau privilegiul spre care tindeam. 

Ideea, noţiunea, informaţia, că sunt scrise sau vorbite aduc zilei de azi un 
farmec aparte şi pot sugera şi sedimentarea unor valori cu care nu am lucrat de 
mult timp. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi privilegiul de a 
gândi liber, de a nu ne bloca în termen ori în proceduri, ci de a oferi acţiunilor un 
strop de originalitate. Această ieşire din ritm va aduce zilei un parfum aparte. 

 
Joi, 17 ianuarie 

Joi 17- 1-2013  3:28   Venus (Cap) Con (Cap) Pluto 
Joi 17- 1-2013  3:38    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 
Joi 17- 1-2013  6:27    Luna (Ari) Sex [Gem] Jupiter 
Joi 17- 1-2013 12:38    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 
Joi 17- 1-2013 13:36    Luna (Ari) Squ (Cap) Venus 
Joi 17- 1-2013 16:08    Luna (Ari) Squ (Cap) Juno 
Joi 17- 1-2013 18:02   Venus (Cap) Sex (Sco) Saturn 
Joi 17- 1-2013 20:43    Luna (Ari) Sex (Gem) Lilith 

 
Cele şase aspecte pe care Luna le împlineşte azi nu mai sunt atât de 

generoase în trăsături benefice aşa cum au venit spre noi cele din ziua de marţi. Azi 
Venus din Capricorn, dimineaţa, trece prin conjuncţia cu Pluton, iar spre seară prin 
sextilul cu Saturn transformându-se în purtător de lumină. Pe fundal, din cele şase 
unghiuri, trei sunt careuri, ceea ce va aduce zilei o notă delicată, fragilă, complicată 
nu de tensiunile care vin de la sine spre noi, ci născute din dorinţa de a face bine. 

17 ianuarie este ziua când intenţiile bune sunt răstălmăcite, când poveştile 
frumoase au un final trist şi moralizator şi când suntem invitaţi să învăţăm 
importanța discernământului prin greutatea traiului, prin segmentarea vieţii 
sociale ori prin accelerarea ritmului de lucru. 

Azi planetele se grupează pe cer în două configuraţii: triunghiul minor cu 
Saturn, Chiron, ce are ca focar conjuncţie Venus-Junon-Pluton şi Aripile de pasăre 
care au într-un vârf conjuncţia celor trei din focarul triunghiului minor, iar în 
celelalte Chiron şi Uranus aflat în conjuncţie cu Lună. Spre seară, acestora li se 
alatură faptul că Soarele şi Mercur vor intra în cazimi, adică în toleranța mai mică 
de jumătate de grad a conjuncţiei. Toate acestea, la prima vedere, aduc un fel de 
voie bună care va genera tensiuni şi din acestea evenimente care vor presăra de-a 
lungul întregului an 2013 episoade complicate care nu vor fi rele, dar care vor 
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constrânge individul atunci când va dori să se bucure în acelaşi mod cum a făcut-o 
azi. Acest rol de mesager de lumină pe care îl îndeplineşte Venus, tocmai pentru că 
aceasta traversează un semn restrictiv (Capricornul), ne va aduce avertismente de-a 
lungul întregii zile şi ne va convinge că viaţa este frumoasă dacă alături de 
încântare şi bucurie punem puţină disciplina. 

Conjuncţia Venus-Pluton pe Capricorn ne vorbeşte despre nevoia de 
înălţime, despre utilizarea unor instrumente sociale menite să invoce ajutorul 
necesar soluţionării unei probleme de sănătate, a unei disfuncţii în administrarea 
banului public, în evaluarea unei firme, în conducerea unei instituţii, în folosirea 
prerogativelor unei funcţii de coordonare și control. Cei din poziţia superioară vor 
abuza de putere, iar cei din poziţia inferioară vor face un mare compromis pentru a 
tinde spre intensitatea pe care o are forţă din tabăra cealaltă. Dacă în primul caz, 
într-un cadru intim, înseamnă a abuza de un venit, de un card, de un depozit, de o 
economie, de o reţinere, de o abţinere, o contracţie, în tabăra a doua se purcede la a 
alimenta artificial un factor mobil pentru a amplifica puterea, pentru a creşte 
randamentul, pentru a suplimenta deficitul de putere reală pe care îl comportă. 
Asta presupune chiar folosirea unor substanţe mai puţin corecte prin conţinutul lor 
ori prin cantitate. 

Răscolind acolo unde este nevoie de ponderaţie, economie, calcul, disciplină, 
se obţine un rezultat pe care apoi individul ori grupul care l-a generat nu-l mai 
poate menţine. Careurile care vin din partea Lunii spre Pluton, Venus şi respectiv 
Junon, anunţă efectul negativ al succesului, câştigul pe o parte şi pierderea care 
survine din cauza sa, de cealaltă parte. Înţelegem astfel de îndemnul la a folosi 
puterea trebuie să vină din întrebări, din dialog, din stabilizarea elementelor pe 
care le avem deja, nu pentru a înălţa un alt element, nu pentru a achiziţiona nimic, 
nu pentru a schimba regimul, medicaţia ori terapeutul. Vibraţia cardinală a 
Capricornului îndeamnă însă spre mişcare, iar Pluton mişcă într-un mod 
necuviincios adâncurile, forţele terestre situate în profunzime, cele asupra cărora 
oamenii nu pot avea niciun control şi orice experiment, ori suplimentare a forţei în 
direcţia asta, produce o mişcare necuviincioasă. Ea însă se desfăşoare în parametri 
cunoscuţi.  

Spre seară sextilul lui Venus cu Saturn aduce regretul abuzului, puterea de a 
o lua de la capăt, folosirea inteligentă a informaţiilor şi deschiderea spre sugestii 
care pot salva individul de la compromisul de a înstrăina ceea ce în prima parte a 
zilei şi-a adjudecat. Acum disciplina ni se pare o opţiune elegantă, iar stabilitatea 
oricăror tipuri de asociere pe care le-am dezvoltat azi ne îndeamnă spre cumpătare, 
reţinere, abţinere, constrângere, îngustare, privaţiune. Dacă episodul din prima 
parte a zilei nu a avut timpul fizic necesar să se finalizeze, după ora 18:00, când 
Saturn îşi intră în drepturi şi rolul de mesager de lumină dispare, în urma rămân 
lucrurile evidente şi proiectul se poate opri ori i se pot schimba acestuia datele 
iniţiale. 

Rolul de purtător de lumină a lui Venus devine astfel unuia de vânător de 
recompense. Ea incita la prospecţiuni în locuri greu accesibile sugerând riscul ori 
disperarea momentului, motivată de o criză de identitate. Cu alte cuvinte, se 
răscoleşte acolo unde nu trebuie şi se motivează prin disperarea momentului. 
Regulile şi le face acum cel care acţionează după bunul plac, iar asta nu este bine 
pentru cei tineri, pentru cei nerăbdători să muncească puţin şi să câştige mult, 
pentru hoţi şi nici pentru cei care vând iluzii. În felul acesta, rezultatele acestei 
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munci sunt ascunse în spatele aceluiaşi subiectivism care a stat la baza alegerii 
metodelor. 

Prin urmare, 17 ianuarie ne pune în faţa unor acţiuni directe, în forţă, cu 
implicare, pe care mulţi le vor privi cu o suspiciune adâncă, dar de care vor profita 
cu mare interes. Se răscoleşte în adâncuri, se pune prea mare greutate pe acţiuni 
mici pentru ca apoi să se ceară un efort suplimentar, poate unul prea mare, pentru 
a duce mai departe demersuri ori pentru a-l face să fie asemenea celui cu care este 
comparat. 

Venus, în postura de vânătoare de recompense, ne aduce în ipostaza de a 
pune prea mult preţ pe limba dulce, de a colecta informaţii, de a afla preţul fiecărei 
acţiuni, de a face comparaţii, de a cere ori chiar de a pretinde susţinere din partea 
unor formaţiuni care nu trebuiau să fie implicate în această manevră socială. 
Ambiţia care animă acum plăcerea ne va face să depăşim graniţe ale firescului, să 
zdruncinăm prin efort, povară, sarcină suplimentară ori insistență un teren care 
trebuie să fie static or o relaţie care pentru a supravieţui nu trebuie modificată. 
Curajul va fi, aşadar, confundat cu tupeul şi abia spre seară vom realiza că totul se 
va îndrepta spre o zonă a normalităţii. 

Pentru că seara vom fi în cazimi (conjuncţia Soare-Mercur cu o toleranţă de 
mai puţin de jumătate de grad) vom căuta să justificăm toată agitaţia zilei, să ne 
explicăm printr-o necesitate la limită ori un caz de forţă majoră toată această 
agitaţie. Cei care sunt sinceri cu ei înşişi ştiu că nu acesta este adevărul. Ambiţia de 
a fi la înălţime, de a ridica standardul vieţii, de a arăta precum etalonul ori de a 
obţine ceea ce-şi doreşte un om care are deja puterea: mai multă putere. 

Ruperea echilibrului dintre stabilitate şi a aspiraţie, adică dintre mijloacele 
folosite prin educaţie şi ambiţia ca produs al instinctului de supravieţuire, va 
genera formaţiuni energetice care se vor răspândi de-a lungul întregului an 2013 şi 
vor pune pe individ o presiune foarte mare de câte ori va dori să-şi însuşească mai 
mult din sectorul spre care s-a îndreptat azi, iar a pune o presiune pe acest gen de 
acţiune înseamnă a solicita până la a epuiza sectoare vulnerabile ale fiinţei şi deci 
de a amplifica disconfortul care ne-a motivat să considerăm că avem nevoie de mai 
mult şi că nu ne ajunge cât avem. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi blânzi cu ceea ce cere 
finalizare. Nu este deloc oportun să împingem evenimentele mai departe decât se 
consuma, chiar dacă avem impresia că suntem în faţa unei mari oportunităţi. 

 
Vineri, 18 ianuarie 

Vineri 18- 1-2013  4:26    Luna (Ari) Sex (Aqu) Mars 
Vineri 18- 1-2013 10:55     Sun (Cap) Con (Cap) Mercury 

 
Dacă de luni până acum toate evenimentele au crescut, au urcat pe o scară a 

valorilor, azi multe dintre cele care foloseau mintea, care aveau ideea ca element 
central al demersului şi ambiţia ca scuză în a justifica sentimentul duplicitar, se vor 
afla în stagnare. Azi Luna şi Marte devin prieteni, iar Soare cu Mercur fuzionează 
într-o frumoasă conjuncţie. 

Ceea ce vine spre noi acum este încărcat de o însemnătate aparte. Ideea de 
necesitate, de a aduna pentru a avea pentru zile negre, de a ridica un edificiu 
important şi de a nu ţine cont de cât de greu este, face parte din trăsăturile 
conjuncţiei Soare-Mercur în cazimi. Azi descoperim în primul rând că avem nevoi 
pe care s-ar putea să nu ni le mai putem satisface pentru că în primele patru zile ale 
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săptămânii, din cauza crescendoului astral, am risipit bani, relaţii, energie, timp. 
Ziua de azi nu vine însă cu soluţii imediate, ci mai curând cu o înţelegere adâncă a 
fenomenului social, cu o observare atentă şi delicată a vieţii, a relaţiilor sociale, a 
modului cum ne procurăm ceea ce ne este necesar şi apoi de a le evalua pe acestea 
în funcţie de cât de bine ştim să le face mai departe, de cât de consecvenţi vom fi, de 
cât de multe resurse avem ori suntem dispuşi să folosim pentru asta. 

Conjuncţia Soare-Mercur înseamnă abilitatea de a folosi informaţia, 
memoria, de a folosi termenul, de a utiliza gândirea ca element de bază în progresul 
socioprofesional. Cu toate acestea, în contextul general al acestei săptămâni, 
înţelegem că azi putem să gândim, avem şi timpul necesar, dar ceea ce elaborăm nu 
ne mai foloseşte. Această manieră de deschidere îi avantajează pe cei superficiali 
care nu iau viaţa în serios şi care îşi justifică iresponsabilitatea prin obsesia 
distracţiei, a defulării prin simţuri. Latura vulgară, imatura a Capricornului cea pe 
care şi-o ţine ascunsă foarte bine, că nu degeaba este el înţeleptul zodiacului, este 
scoasă acum la vânzare, pe tarabă, în speranţa de a da vieţii un rost, de a face 
sângele să curgă prin vene şi de a uita cât de grele au fost primele patru zile ale 
săptămânii. 

Timpul va fi însă principala problemă a acestei zile şi mulţi vor observa că 
uită ceea ce este important, dar că în mod surprinzător reuşesc să recupereze o 
informaţie, datele, timpul pierdut, obiecte rătăcite. În treburile importante, cele ce 
ţin de îndemnul pe care-l ducem cu noi de-a lungul întregii săptămâni memoria nu 
ne va ajuta la fel. Se va dovedi puternică, însă inutilă pentru că în loc să aducă întâi 
pe zona accesibilă numele, informaţia, ea ne aduce starea, resentimentul, emoţia. 
În felul acesta, dacă de-a lungul celor patru zile nu am fost rezervaţi în a abuza de 
timp, de energie, de relaţii, de oameni şi de încrederea lor ipostaza lui 18 ianuarie 
este una corectă şi prin aceasta această stagnare se va înţelege odihnă, nu regres. 

Prin urmare, ziua de vineri ne aduce prima din seria celor trei zile de 
stagnare sau regres ce urmează ascensiunii primelor patru zile ale săptămânii. Azi 
înţelegem clar şi uşor că viaţa are nevoie de măsură, disciplină, echilibru şi că 
acestea trebuie să vine din interior, în raport cu propriile resurse, nu din exterior şi 
nu după ritmul celor din afară. 

18 ianuarie este o zi în care ne amintim orice, când ne vin în față flashuri din 
episoade pe care le-am crezut uitate şi toate acestea poartă cu ele şi încărcătura 
emoţională a episodului. Dacă în primele zile nu am abuzat de ceilalţi ori de noi 
înşine, dacă am fost corecţi şi am drămuit cum se cuvine patrimoniul personal, 
stagnarea va însemna linişte, reculegere, nostalgie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne utiliza cu folos memoria, 
de a fi curajoşi în a nu transforma informaţia trecutului în regret al prezentului, ci 
de a o valorifica prin simplitate, înţelepciune. 
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Sâmbătă, 19 ianuarie 
Sambata 19- 1-2013  0:36   Venus (Cap) Con (Cap) Juno 
Sambata 19- 1-2013  1:44     Sun (Cap) Squ (Ari) Luna (Half Luna) 
Sambata 19- 1-2013  2:40    Luna (Ari) Squ (Cap) Mercury 
Sambata 19- 1-2013  3:36    Luna (Ari) --> Taurus 
Sambata 19- 1-2013  6:48    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Sambata 19- 1-2013  9:25 Mercury (Cap) --> Aquarius 
Sambata 19- 1-2013 17:26    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Sambata 19- 1-2013 23:30    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 
Sambata 19- 1-2013 23:51     Sun (Cap) --> Aquarius 

 
Deşi azi partitura astrală îşi schimbă direcţia, mulţi nu vor simţi că este o zi 

specială, ci doar că anumite evenimente o iau pe un alt traseu ori că starea de spirit 
comportă, cu cât ne apropiem de seară, o adâncire în nevoia de libertate, deci o 
modificare esenţială. 

Azi Venus și Junon se întâlnesc într-o conjuncţie, luminariile în careu 
(Ultimul Pătrar), iar Mercur şi Soarele trec împreună în Vărsător. Pe acest fond 
Luna va trece în exaltare (Taur) şi în acest moment Lună şi Mercur, prin exaltarea 
lor, vor reuşi să compenseze deficitul de putere, uşurinţa cu care se goleşte 
conţinutul personal pentru a se lăsa umplut de o altă valoare, cea pe care Soarele 
din exil (Vărsător) o predispune. 

Intrăm de azi într-o poveste frumoasă, cu personaje teribile, cele care vin din 
perioada antică, cu monştri puternici, dar şi fiinţe plăpânde care s-au născut 
accidental ori cu un scop nobil în acest context agresiv. Uşurinţa cu care conştiinţa 
se deplasează în imaginar ne convinge că oamenii au nevoie de repere prospere, de 
o curăţare a sufletului, de o reaşezare a evenimentelor sociale, au nevoie de 
relaxare, de desprindere de ceea ce a fost până acum, de tendinţa de a privi viaţa 
prin extremele sale şi de a iubi lucrurile simple. 

Conjuncţia lui Venus cu Junon înseamnă coagulare, dar nu acum când se 
consumă aspectul, ci  mai târziu. Acum doar se dă tonul unor noi priorităţi. 
Capricornul nu este un semn prea prietenos pentru genul acestui tip de combinaţie 
şi tocmai de aceea coagularea ni se va înfăţişa ca o separare de o serie de acţiuni pe 
care le-am tot făcut în ultimele săptămâni şi despre care acum, brusc, vom 
considera că nu se mai potrivesc cerinţelor de acum. Urcăm spre o nouă ţintă, 
suntem implicaţi în activităţi sociale cu persoane care nu inspiră atât de multă 
încredere ori că dintr-odată devenim suspicioşi până şi faţă de persoanele care ne-
au dovedit că sunt de încredere şi intrăm într-un uşor regres. Faţă de cum am 
început săptămâna, momentul 19 februarie este unul obositor şi oboseala, saturaţia 
ne face să ne retragem spre o zonă a confortului, care devine aşa (comodă) prin 
puţin, prin desprindere de grup, ori prin reducerea patrimoniului, prin simplitate. 

Gândul nu va reuşi să cuprindă ceea ce prin emoţie percepem. Simţim mult şi 
pentru că vom fi blocaţi pe nevoia de bine, pe scheme mai vechi, în care acuzăm ori 
respingem o persoană, procedeul, perspectiva unor evenimente, iar forma nouă de 
linişte, de bucurie, de mulţumire nu ne poate găsi pregătiţi. Tocmai de aceea dacă 
ar fi să facem o comparaţie cu primele zile ale săptămânii, 19 ianuarie ne găseşte 
într-un uşor regres. 

Întreaga zi Soarele va fi anaretic în Capricorn şi tocmai de aceea mulţi se vor 
arăta capricioşi în căutarea liniştii, nervoşi în a-şi găsi momentul de refacere pe 
care-l şi-l doresc ca şi cum nu-şi găsesc locul şi, dacă ne referim la corpul fizic, nu 
doar la cel mental ori la cel emoţional, dureri stranii par să pună stăpânire din nou 
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pe zone vulnerabile. Acesta pare să fie un cerc vicios pentru că dorim o regăsire a 
liniştii prin metode mai puţin corecte. Cerem de la viaţa o zi liberă, dar liberă de 
orice răspundere, de orice apăsare ori care să se desfăşoare aşa cum ştim că ne face 
plăcere să trăim. Din nefericire, orice ieşire din ritm este catastrofală pentru că 
zdruncină prea tare edificiul. 

Toate aceste tensiuni ori tot acest disconfort atinge această intensitate pentru 
că azi traversăm o uşoară dezechilibrare a chakrei rădăcină. Muladhara chakra este 
răspunzătoare de alimentarea stării generale de vitalitate, a percepţiei simţului 
realităţii şi controlează instinctele primare, cele legate de supravieţuire, adică 
acelea care ne menţine într-o formă intactă integritatea. Orice dezechilibru 
generează un val de şoc în toată structura afectivă ori mentală scurtându-le 
acestora intensitatea şi orice solicitare poate duce la depăşirea normalului spre o 
zonă a bolii. 

Cu două planete în exaltare, dar cu Soarele anaretic în Capricorn, vom părea 
azi prea mofturoşi, cu multe posibilităţi de a acţiona, practic orice selecţie, orice 
desprindere de un lucru sau o persoană înseamnă timp pus la dispoziţia altor 
procese, însă nimic nu ne va intra în voie. 

Ceea ce se desfăşoară în spatele privirii ține însă de impactul pe care îl are 
anturajul. Mulţi se consideră atât de siguri pe ei şi de puternici încât nu au nevoie 
de impresiile din jur, le neagă şi le combat ori le ignoră fără să-şi dea seama că de 
fapt a dezvolta o formă de opoziţie faţă de un element înseamnă a te dezvolta în 
raport cu acesta. La polul celălalt, cu acelaşi tip de rezultat, sunt cei care depind de 
impresiile celor din jur. Soarele, pe punctul de a trece într-un semn de exil, cel care 
înseamnă sprijin pe grup, ne aduce o vulnerabilizare chiar în zonele cele mai 
delicate ale vieţii, acolo unde se pare că suntem educaţi să credem că nu putem 
reuşi singuri. Dezvoltând un anumit mod de a răspunde anturajului, ne va pune în 
postura de a percepe influxul astral al zilei de azi ca o manevră a anturajului de a 
modela un caracter după nevoile sale. Sub termenul de �forţa grupului�, 
�mentalitate�, �modă�, �curent�, �opinie generală� oamenii îşi ucid individualitatea 
şi devin sclavii altor idei ori idealuri anulându-şi-le pe ale lor. Aceste procese de 
depersonalizare, dacă urmăresc atingerea unui stadiu elevat de conştiinţă, adică un 
progres spiritual, sunt binevenite, însă în alte cazuri stima de sine nu face decât să 
pună bariere împotriva ideilor corozive ce ar putea uda sămânţa care aşteaptă apa 
vieţii pentru a primi de la ea semnalul germinării şi naşterii unei noi plăntuţe. 

Aşadar, vedem azi oameni prea sigur pe ei ori prea nesiguri, şi mai puţin 
oameni care să activeze în valorile cuprinse între cele două extreme, iar acum a fi în 
zona extremelor înseamnă a trăi în trecut, a invoca evenimentele anului 2012, 
cunoştinţele de atunci, experienţele care s-au consumat în anumite momente ale 
anului pentru a justifica prezentul prin �Vezi, ştiu!� sau �Am mai păţit asta, nu este 
aşa. Am nevoie de ajutor�. 

Din acest punct de vedere şi doar pentru că suntem la început de an, această 
zi pare să ne ofere o mostră precisă din ceea ce va veni spre noi în 2013. De-a lungul 
anului vor fi multe zile de acest fel, multe momente în care fuga de sine, motivată 
de luptă sau de refuzul acesteia, nu va însemna îmbrăţişarea Căii de Mijloc, ci va 
indica un dezechilibru intern, cel care modifică încetul cu încetul structurile minţii 
şi ne face să credem că, dacă sub picioarele noastre vedem un teanc mare de 
cărămizi, stăm pe un zid puternic, însă nu reuşim să vedem că, la bază, aceste 
cărămizi se sprijină pe o punte firavă ce se poate rupe în orice moment. 
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Drama de a alege împotriva propriei persoane, atunci când înţelegem că aşa 
s-a întâmplat azi, adică spre seară, va însemna adâncirea ideii că ceva este în 
neregulă în interior şi că probând că vrem ceea ce nu putem obţine dovedim că 
avem pălăria mai mare decât capul. 

Prin urmare, 19 ianuarie ne duce în faţa unor convulsii, în faţa unui episod 
complicat al vieţii care cere recunoaştere sau ignorare, care insistă pe a trăi în 
separare, în desprindere, care nu se vrea modelat, cizelat care nu combină traiul 
comun al vieţii cu aspiraţiile ce vin spre noi acum, de izolare ori de îmbogăţire a 
patrimoniului personal. 

Între nevoia de a ne lipi de cei puternici, de cei care ne completează afectiv 
ori de cei care au ceea ce ne lipseşte din punct de vedere material şi neputinţa de a 
înţelege de ce este nevoie de atât de multă agitaţie pentru a proba că trăieşti, 
mintea omului comun se va simţi agasată şi nu va mai putea să creeze. Creaţia este 
expresia vieţii şi ce avem mai bun la îndemână decât materia pentru a o înnobila. 
Unii vor încerca să modifice această materie ori timpii ei de desfăşurare şi, în felul 
acesta, îşi strică armonia vieţii, se pierd dincolo de limita firescului şi devin 
excentrici, alţii se abandonează în indolență şi sfidează orice element benefic din 
jurul lor prin a nu-l folosi, al ignora ori a-l strica. 

Ceea ce se declanșează cu această zi este un îndemn la a lucra cu alte 
instrumente. Atingerea unui alt stadiu în evoluţia conştiinţei înseamnă pentru 
omul comun, în prima etapă, durerea pe care i-o dă ieşirea din amorţeală, 
nepăsarea pe care o ai când îți destinzi un muşchi amorţit, însă scopul pentru care 
se traversează această experienţă este acela de a merge mai departe, de a lucra cu 
ceea ce se dezmorţeşte acum, de a ne ridica, de a ne exprima altfel, mai frumos mai 
elevat, de a ne documenta mai mult ori de a fi atenţi la mai multe elemente din jur. 
Acesta este semnul că nu suntem împovăraţi cu sarcini suplimentare, ci că primim 
mai mult pentru că putem mai mult, nu pentru a ne folosi ca exemplu de sclavie. 

Va fi însă greu să educi conştiinţa că noile sarcini înseamnă mutarea de la o 
garsoniere confort III la un apartament cu patru camere, deci va fi greu în primul 
rând să evalueze corect fiecare sector al vieţii, fiecare încăpere şi să-i atribuie 
acesteia rolul şi funcţiile necesare. 

Trecerea Soarelui şi a lui Mercur în Vărsător înseamnă atingerea ipostazei în 
care individul, în 2013, descoperă că poate fi inspirat şi că a fost ales pentru asta de 
o vibraţie superioară pentru un motiv pe care nu-l va şti niciodată, nu pentru că nu 
i se spune asta, ci pentru că nu aude, ori nu înţelege limbajul cel nou. Noi suntem 
inspiraţi în orice moment din simplul motiv că avem prieteni în subtil şi că aceştia 
sunt consecvenţi şi iubitori şi nu ne abandonează pentru că aşa sunt prietenii. 
Vărsătorul este semnul prieteniei şi în următoarele patru săptămâni vom avea 
multe de descoperit în acest sector. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia inspiraţiei. 
Inspiraţia este cea care ne desprinde de consecinţele nefaste ale importanţei de sine 
cea care ne convinge să alergăm şi să ne oprim în timpii cei mai nepotriviţi. A fi 
inspirat înseamnă a fi în comuniune, a trăi simplu şi a răspândi în jur lumina cu 
care te hrăneşti la fel de firesc şi simplu cum un licurici îşi dăruieşte lumina sa. 
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Duminică, 20 ianuarie 
Duminica 20- 1-2013  1:04    Luna (Tau) Opp (Sco) Saturn 
Duminica 20- 1-2013  4:55    Luna (Tau) Tri (Cap) Juno 
Duminica 20- 1-2013  7:16    Luna (Tau) Tri (Cap) Venus 
Duminica 20- 1-2013 20:15    Luna (Tau) Squ (Aqu) Mars 

 
Finalul săptămânii este mult mai simplu decât tot ceea ce a venit spre noi  

de-a lungul celorlalte zile. Ca şi cum această zi nu ar face parte din vibraţiile 
săptămânii, ca şi cum nimic din ceea ce ni se întâmplă azi nu este specific seriei de 
evenimente care au venit spre noi, 20 ianuarie ne aduce refuzul în zona confortului 
şi ne face să ne simţim bine că am alungat un gând rău, că am renunţat la o 
preocupare ori că nu mai suntem acceptaţi în anumite medii. 

Azi, până la ivirea zorilor, Luna va împlini o opoziţie cu Saturn şi două 
trigoane, unul cu Junon şi altul cu Venus, ducând la combaterea ideii de bine, aşa 
cum am găsit-o de-a lungul săptămânii. Acum descoperim un alt bine, cel care ne 
vine prin alungare ori respingere, un bine pe care îl vom aprecia ca o mână a 
destinului care printr-un rău mic ne protejează de un rău şi mai mare. Asta 
înseamnă că ziua va fi presărată cu tot felul de episoade stranii, cu întoarceri din 
drum, cu întârzieri, modificări de planuri ori cu găsirea unor obiecte pierdute cu 
săptămâni în urmă. În aparenţă, aceste episoade sunt simple, lipsite de importanță 
şi nu par să aibă în ele vreo componentă benefică, ci mai curând să se evidenţieze 
prin ceea ce reprezintă: o piedică. Nu, ceea ce ne împiedică azi nu ne face rău, ci ne 
protejează de un rău şi mai mare. 

Când se ajunge la acest tip de obstacol, la acest mod de a evita consumarea 
unui eveniment într-un mod dramatic, înseamnă că pe undeva simţurile subtile 
sunt închise și nu au fost observate atenționările anterioare, cele lipsite de orice 
pericol. Întotdeauna există semne, avertismente, întotdeauna există un element în 
jur care ne avertizează şi nu pentru că am fi centrul universului, pentru că nu 
suntem, ci pentru că aşa este viaţa, se protejează pe sine de transformări brutale. 
Bucuria de a trăi are nevoie şi de această componentă a înţelegerii, a receptării 
semnalelor, nu de a trăi doar pe seama lor, ci doar de a le primi atunci când ele îşi 
fac simţită prezenţa. 

Obstacolele acestei zile devin, cu cât ne apropiem de seară elemente ample 
sau puncte într-o urzeală de forţe pe care nu o vedem decât în clipele de detaşare, 
de reaprindere de dramă, suferinţa ori când dorim să vedem totul din afară. 

Ceea ce este important să ştim vine din combinaţia celor două trigoane 
(Luna-Junon, Luna-Venus) ce înclină spre bucurii simple, destindere, rafinament, 
schimb de obiecte, stări, impresii într-un cadru cald, liniştit, şi cele două aspecte 
malefice care le îmbrăţişează pe acestea şi le transformă în momeli. În felul acesta, 
ceea ce înseamnă intenţie bună este azi răstălmăcit şi devin obstacol, motiv de a 
afla adevărul dur şi crud în spatele unor evenimente ori pe acela care se ascunde în 
spatele unor surâsuri fermecătoare. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne oferă nenumărate motive să regretăm, 
ca şi cum regretul ar trebui să fie laitmotivul acestei zile. Azi sub termenul de 
întâmplare descoperim ceea ce nu este bun, corect ori armonios, aflăm despre 
lucruri neplăcute ori realizăm că un obstacol, ce ţine de judecată, evaluare, mod de 
a răspunde la o invitaţie venită din planul social, constituie marea problemă care, la 
rândul său, va putea genera alte probleme. 

Pentru unii este neplăcut să constate că nu funcţionează bine fizic, 
emoţional, că mintea nu percepe tot şi că nu analizează cum se cuvine informaţiile 
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pe care le iau din jur. Mulţi, în faţa unui asemenea adevăr crud, refuză, neagă, 
resping ori dezvoltă un comportament agresiv preferând să se separe de ceea ce îi 
agresează şi prefera să îmbrăţişeze durerea pe care o simte un om pustiit decât să 
fie în faţa unui adevăr care îi modelează. Acest refuz de a evolua, de a se modela, de 
a lăsa în urmă o haină veche, poate lua azi înfăţişarea unor manifestări complicate. 
Nu se poate anticipa dintr-o analiză generală care este puterea personală a fiecăruia 
şi, mai ales, cât din ea este dispus să folosească pentru a opune rezistenţă, pentru a 
rămâne în separare, însă se poate şti că, fie şi numai puţin, oamenii se vor opune 
azi schimbării şi tocmai de aceea este nevoie să li se-ntâmple un rău mic pentru a fi 
protejaţi de un rău mai mare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne împotrivi schimbărilor 
care apar în program, de a nu ne enerva dacă se sparg obiecte, rătăcim altele ori 
dacă găsim acum pe cele pe care nu le-am găsit când ne-au trebuit. Orice obstacol 
are azi un rol pozitiv şi este important să-l tratăm ca atare. 
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Săptămâna 21-27 ianuarie ne pune în faţa unor construcţii speciale care li se 
vor părea unora drept penibile, prosteşti, total lipsite de sens, însă altora acestea le 
vor împlini aşteptări majore la care lucrează de mult timp. Cu fiecare zi a 
săptămânii, începând de luni, asistăm la o creştere a însemnătății valorilor, la o 
concentrare a lor pe aspecte esenţiale şi la o agravare a problemelor care anterior 
nu au fost privite cu responsabilitate. Dacă privim cu luciditate în jur, vom înţelege 
că evenimentele sunt legate unele de altele ca într-o pânză de păianjen, iar dacă 
refuzăm această observare directă vom rămâne în stadiul surprinderii reuşind la 
final să constatăm că nu a fost deloc o săptămână simplă, că fiecare zi a avut o notă 
originală şi poate chiar un mesaj. 

Mulţi nu sunt obişnuiţi să lucreze cu noţiunile însă universul este pregătit în 
permanenţă să favorizeze recalibrarea minţii şi modificare stării de conştiinţă. 
Oamenii care nu sunt responsabili pentru faptele lor vor explora evenimentele 
acestei săptămâni cu mare intensitate, considerând că li se oferă din nou ocazia să 
se pună în valoare, să se facă remarcaţi, iubiţi, apreciaţi, fără să îndeplinească vreo 
condiţie, fără să dovedească în vreun fel printr-o muncă, o activitate de grup ori o 
idee că merită aprecierea. Fiind o săptămână care trasează direcţii putem să 
invocăm faptul că acum caracterul ei complicat va veni din cumul de forţe, din ceea 
ce ne-am construit în timp, nu dintr-o greşeală de moment. Aşadar, trebuie să 
înţelegem că nu traversăm o ipostază de o clipă, ci, prin tot ceea ce vine spre noi, 
suntem avertizaţi pe un comportament, un obicei, o plăcere. 

De la cultivarea unui talent, probarea unei deschideri, nu prin caracterul ei 
demonstrativ, ci prin acela care îl duce pe individ spre experimentare, spre trăirea 
evenimentelor, nu prin specularea rezultatelor acestora, cum ne învaţă etica 
materialistă a societăţii moderne, descoperirea valenţelor esenţiale constituie 
piatra de încercare a acestei săptămâni. În mod sigur, nu se va pune problema de 
înţelegere, poate chiar nici de observare, ci mai curând de acceptare, de integrare. 
Fără să ne dăm seama, personalităţile false pe care le-am construit sunt acum 
agresate, lovite, marginalizate şi unele dintre ele trebuie să moară pentru a ne 
aminti cine suntem, pentru a nu mai repeta: “Sunt haina pe care o port”, “Sunt 
ideea pe care o promovez” sau �Sunt imaginea care îmi este atribuită�. 21-27 
ianuarie este săptămâna semnalelor, ceea ce va trebui să lăsăm în urmă în 2013, a 
desprinderii de supuşi, de falsele ajutoare, de vampirii energetici şi ne pune la 
încercare puterea de a argumenta şi de a accepta că realitatea, pentru a-şi menţine 
acest statut, are nevoie de mişcare, de preschimbare, de elemente noi, de libertate 
de expresie ori de raportare la un model subtil care nu a trecut, asemenea ei, prin 
episoade de ocultare, rătăcire ori stagnare. 

Unii se vor certa cu sine, îşi vor atribui culpe care nu le aparţin în mod vizibil, 
se vor manifesta straniu şi indicat ar fi să nu fie criticaţi, acuzaţi ori sancţionaţi pe 
ceea ce vor face în această săptămână. Sigur, este ideal să poţi privi cu detaşare 
toată această întorsătură de situaţii, însă asta nu înseamnă că va fi uşor. 
Schimbarea celui care experimentează desprinderea, coagularea fiinţei, eliberarea 
de reziduuri generează o undă de şoc în anturaj şi îi constrânge pe cei din jur la 
aprecieri diferite, poate chiar la un efort de înţelegere şi acceptare. 

Efortul ar putea fi mai mare cu cât unduirile sociale, adică trecerea de la 
privaţiune la privilegiu, doresc mai mult să-l păcălească pe cel căruia nu-i este 
suficient, de la prima imagine, ce are de modificat şi ce nu. Este, aşadar, o 
săptămână de luptă cu ceea ce până mai ieri a fost certitudine, cu ceea ce a 
însemnat susţinere, protecţie şi încurajare, dar şi cu ceea ce vine spre noi şi care s-



Săptămâna 21 - 27 ianuarie 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 16 ianuarie  2013, ora 14:23 

ar putea ca acum, în primele sale clipe de viaţă să ni se înfăţişeze în aspectele sale 
urâte, speriindu-ne şi abandonându-ne grijii unui nou început. Schimbarea nu 
înseamnă un nou început, aşa cum un om când îşi schimbă hainele nu înseamnă că 
se naşte din nou. Le va fi însă foarte greu celor care au ales să se identifice cu 
hainele, ideea şi imaginea pe care le-au purtat până acum dacă nu se opresc din 
aceste fluctuaţii şi nu acceptă că simplitatea este un etalon, nu o variabilă. 

 
 
Luni, 21 ianuarie 

Luni 21- 1-2013  0:53    Luna (Tau) Opp [Sco] Node 
Luni 21- 1-2013 16:04    Luna (Tau) --> Gemini 
Luni 21- 1-2013 19:32    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Luni 21- 1-2013 19:52     Sun (Aqu) Tri (Gem) Luna 

 
Debutul săptămânii se face într-un ton special. La puţin timp de la intrarea 

în spaţiul acestei zile, Luna va atinge conjuncţia cu Coada Dragonului aducându-ne 
în centrul atenţiei informaţii pe care cei mai mulţi preferă să le uite ori le ignoră, 
forţați de o agresiune care le vin din anturaj. Constrânşi de o conjunctură mai mult 
sau mai puţin obiectivă oamenii îşi pierd luciditatea şi devin instrumente ale unor 
idealuri străine lor, se depersonalizează şi pentru a-şi curma această suferinţă se 
asociază între ei pe baza acestui criteriu de selecţie şi se conving unii pe alții că ceea 
ce trăiesc este normal. Nu, suferinţa nu este normală, dar este utilă, iar durerea nu 
trebuie să fie un element comun, dar este necesară pentru a-l duce pe individ spre 
discernământ, spre a accepta că educaţia şi autoeducaţia sunt două fețe ale aceleiaşi 
monede şi la fiecare nouă asimilare, la fiecare pas pe care-l face individul, va da 
peste aceste două elemente şi va trebui să învețe să le folosească eficient. 

Prima zi a săptămânii ne vorbeşte despre suferinţă, despre înţelegerea ei, 
despre conflictele pe care le-am dezvoltat de-a lungul acestei luni, despre aspiraţiile 
care ne invadează şi despre cât de necesare ori cât de utile ne sunt. În primul rând, 
înainte de a le vedea caracterul practic, acestea ne vor tenta cu abilitatea lor de a ne 
face să ne simţim puternici, dominator şi încrezători că aceasta constituie expresia 
adevărată a puterii. Nu ne gândim deloc la faptul că informaţia ori aprofundarea ei 
înseamnă putere şi nu faptul că segmentul cel mai sensibil al devenirii spirituale ori 
a rafinării structurii morale depinde foarte mult de inspirație (un alt chip al puterii)  
pe care încă din copilărie învățăm să le folosim. A fi puternic este o condiţie care nu 
ţine de ceea ce ni se întâmplă acum şi nu survine pentru că dorim cu insistenta 
acest lucru. Acest paradox ne face mai apropiaţi de necesitate decât de dorinţă, mai 
legaţi de nevoia de a saluta universul cu forţa, de a striga prin faptă şi de a mângâia 
cu gândul suprafeţe mari ale spaţiului, atât de mari încât conştiinţa să-şi anexeze 
structurii sale o garnitură întreagă de obiecte, instrumente prin simpla percepţie a 
ceea ce i se pune la dispoziţie, a ceea ce Cândva îi aparţinea. În felul acesta, 
înţelegem că procesul natural, firesc al Devenirii înseamnă întoarcerea la un statut 
care nu ne este străin şi adjudecarea întregii simbolistici, a alaiului pe care curtea 
regală ni-l pune la dispoziţie. 

Acest stadiu al regăsirii structurii împărăteşti pe care o deţinem, adică a 
puterii ultime, a expresiei sale imaculate aceea de neîngrădire, nu ne oferă însă şi 
fertilitatea pe care o împărăţie o deţine. Condiţia neîngrădirii, ca atribut la puteri 
ultime, nu ne oferă de la sine şi fertilitatea cu care să obţinem şi altele elemente din 
spaţiul pe care-l controlăm. De aceea, procese fireşti ale evoluţiei, schema gândirii 
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şi evoluţiei fiinţei conţine o serie întreagă de încercări, de obstacole, de deschideri 
gradate faţă de informaţii sau chiar faţă de alte fiinţe, de asemenea aflate în 
căutarea acestui atribut al puterii ultime, pentru a deveni nu doar puternici, ci şi 
creatori de valori prin puterea pe care o deţinem. 

Azi, chipul Lunii care se întoarce spre trecut, ne răscoleşte cu ceea ce nu am 
înţeles, cu ceea ce nu am acceptat, adică ne tulbură cu nevoi pe care ni le satisfacem 
greu, care nu ne încântă fie pentru că nu vrem să le înţelegem, fie că nu putem încă. 
Vom pendula azi între putere şi constrângere, adică între libertatea de a face orice, 
neţinând cont de reguli, şi teama de a înţelege corect calitatea unui obstacol. 

Societatea actuală acordă un interes deformat obstacolului, acţionând în orb 
împotriva acestuia și consideră că numai uzând de forţă îl înlătură. În felul acesta, 
oracolul nu mai constituie unul din pereţii unui imens labirint, nu mai este văzut în 
ansamblul său, ci este abordat prin chipul de o secundă, prin ipostaza prezentului, 
prin înţelegerea de o clipă atât cât putem să ne menţinem atenţia fixată pe 
instrumentele abstracte. Astfel, individul nu mai realizează că obstacolul este 
umbra pe care o lăsă în el materia însufleţită atunci când îl traversează lumina, ci se 
depersonalizează şi îi transferă acestuia puterea de a exista, adică o creează. În 
această ipostază durera devine un indicator absolut necesar pentru că ne face să 
înţelegem că am creat un monstru, că opera de artă pe care am şlefuit-o nu 
constituie expresia puterii ultime, nu este după chipul şi asemănarea sa, ci după 
chipul şi asemănarea unei slugi de la curtea sa împărătească, adică după chipul 
fricii, a mâniei, a bucuriei superficiale, a egoismului. 

În faţa durerii şi suferinţei mulţi îşi coboară privirea şi îşi adâncesc percepţia 
dincolo de vitraliul prin care trece lumina şi caută alte matrici, alte chipuri din ce în 
ce mai rafinate până când reuşec să lucreze mult mai uşor cu sine, până când îşi 
dau seama că atributul neîngrădirii pe care îl are puterea să le ceară mai multă 
disciplină pentru a nu considera că Statuia libertăţii, de vreme ce este tot o operă de 
artă, locul ei este la Luvru şi să impunem acolo modificări ce ar însemna 
distrugerea altor opere de artă care, în contextul creării şi utilizării lor, sunt cel 
puţin la fel de impresionante. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne condiţionează să lucrăm corect cu 
episoadele vieţii, să devenim înţelegători cu cei din jur care suferă fizic, dar şi cu cei 
care sufere emoţională ori spiritual, care cerşesc atenţia, care vând iluzii, care uită 
că sunt creatori de valori şi îmbrăţişează un ciob de sticlă urlând de la tribună că 
acolo un molecula lucioasă văd întreaga evoluţiei a universului. Genul acesta de 
experimentare ne invită pe noi la toleranță, dar în egală măsură şi pe ei, ca 
principali beneficiari ai impresiilor care le vin din jur. Modelarea, şlefuirea se face 
prin acţiuni repetate, prin mişcări de du-te – vino, prin reveniri asupra unei idei, 
prin extensii într-un domeniu şi contracţii într-altul până când înţelegem că a fi 
lideri peste un grup nu înseamnă că asimilăm chipurile celor pe care îi coordonam, 
nu înseamnă că tot ceea ce creăm are dreptul să se schimonosească după gaura din 
talpă, ori după praful de pe bombeu. Omul, cel care tinde spre a îmbrăţişa acest 
atribut al puterii – neîngrădirea, cere apropierea de sine, nu segmentare, nu 
fragmentarea pentru a înţelege de ce puterea este compactă, ci a fi întreg și a folosi 
puterea ca un mijloc de expansiune, de a crea, nu ca instrument de a menține sau 
justifica segmentarea. 

La capitolul evenimente ziua de luni este cicălitoare. Multe episoade care nu 
au nicio finalitate ne invadează şi ne consumă timpul. Se vorbeşte prea mult, pierde 
timp şi pentru unii aceasta reprezintă o preocupare utilă, corectă, plăcută, 
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deconectantă. Spre seară, vom vedea însă că timpul pierdut se răzbuna şi vom 
căuta puterea care să ne permită recuperarea timpului. Aşa ajungem să gândim 
împotriva noastră ca şi cum ceea ce deţinem spre seară am deţinut şi de dimineaţă, 
aceeaşi judecată, dar nu am folosit-o. Nu, vor fi diferenţe mari de gândire şi 
rezonanţă între cele două perioade ale zilei şi este important să ştim că ce pierdem 
dimineaţa nu mai poate fir recuperat spre seară. 

Vom rămâne însă cu senzaţia că suntem pedepsiţi, că nu înţelegem de ce 
anumite episoade ale vieţii revin, dar dacă am înţeles că obstacolul este calea, că 
şlefuirea unei opere de artă înseamnă acţiuni repetate vom găsi şi puterea necesară 
pentru a le primi pe acestea aşa cum se cuvine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia 
necondiţionării, chiar şi atunci când episoadele trecute, chipurile vitraliilor 
proiectate acum pe edificiul personal, în sfera vieţii private, caută să ne convingă că 
sunt reale. Dacă le vom urma ca pe un film ce se derulează în faţa ochilor, vom 
putea să descoperim detalii ale vieţii pe care de multe le-am ignorat. În felul acesta, 
ne îmbogăţim şi dăm trăirii, existenţei un semn nou, util, eficient, nu unul încărcat 
de durere prin repetare şi neputinţa de a ne desprinde. 

 
Marţi, 22 ianuarie 

Marti 22- 1-2013  1:12    Luna (Gem) Tri (Aqu) Mercury 
Marti 22- 1-2013  2:48    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Marti 22- 1-2013  5:12    Luna (Gem) Con [Gem] Jupiter 
Marti 22- 1-2013  6:32    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Marti 22- 1-2013 12:28 Mercury (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Marti 22- 1-2013 22:02    Luna (Gem) Con (Gem) Lilith 

 
Înţelegerea zilei de ieri ne ajută să încadrăm corect informaţiile care vin spre 

noi azi. Luna, intrată de ieri în Gemeni, se întâlneşte azi cu Jupiter şi scoate la 
vânzare tot ceea ce are mai bun. Pentru că zodia Gemeni încă este agasată de 
tensiunea pe care o pune acolo Lilith, orice înclinaţie spre corect, bine va fi 
răstălmăcită, va fi compromisă de o greşeală, de eroare de gândire, o informaţie 
incompletă expusă aşa pentru că vine în felul acesta de la un factor exterior sau că 
este compromisă din grabă ori pentru că tot din exterior se impune o viteză de 
lucru improprie. 

Ceea ce se ridică azi din evenimente ne va ţine atenţia vie, ne va ţine ocupaţi 
în tot felul de activităţi pentru a ne lăsa impresia că suntem curajoşi, activi, 
inteligenți, flexibili, că putem face faţă oricăror situaţii şi că nu mai contează că 
acţiunea nu este prezentată în formă în care ar fi trebuit, ci contează că fie şi numai 
parţial este abordată, consumată, că momentul este punctat şi că în mod sigur o 
parte din rezultate ne vor reveni şi nouă. 

Ceea ce ne atinge azi poartă amprenta mobilităţii. În general, când Mercur şi 
Uranus sunt într-un unghi favorabil, calitatea de mesager capătă o deschidere mult 
mai mare şi conținutul ei este unul care ajuta individul să acţioneze după cum cere 
contextul, după cum se impune ca strictă necesitate, adică de a fi sub directa 
influenţă a inspiraţiei, a îndemnului subtil şi a dezvolta o uşoară detaşare de 
propriile nevoi, așa cum erau ele conturate până în acest moment, devenind un 
martor al propriilor acţiuni. Ştim că sextilul celor doi, poartă amprenta eficienţei şi 
deopotrivă al anticipării prin raţiune, logică, prin abilitatea de a face conexiuni şi de 
a le înţelege, dar şi de a fi inspirat în alegeri ori în a menţine intensitatea unui 
sentiment, gând sau faptă. 
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Azi uzăm de memorie într-un mod constructiv, eficient şi în mare parte 
pozitiv, chiar dacă finalitatea nu este atât de pozitivă pe cât ar fi trebuit, implicarea 
pe care o vom dovedi până în cele mai adânci nivele ale mersului social ori ale 
fiinţei ne face să fim mai optimist şi mai încrezători în forţele proprii. Diferenţa 
dintre cum ar fi trebuit să fie acţiune şi cum se va consuma de fapt, este ca diferenţa 
dintre bucuria pe care o simte o persoană pentru că a ajutat pe altcineva să 
depăşească un obstacol faţă de bucuria pe care o simte un individ care în loc să 
menţină în suflet calitatea gestului, el îşi încântă stima de sine şi se vede pe sine 
avansat în ochii celorlalţi prin calităţi pe care nu le are doar prin ceea ce face azi, 
dar care prin repetarea lor ar putea să ducă acolo. Adică, apare ca diferenţa dintre 
bucurie şi lauda de sine sau dintre mulţumire şi acceptare condiţionată. 

Aşa după cum se constată, sfera evenimentelor nu este greşită, pentru că 
fapta în sine ne nu este greşită, însă i se poate compromite înţelesul, explicaţia, 
mesajul şi, dacă persoana nu se limitează la prezent, la ceea ce se întâmplă acum şi 
doreşte să le pună pe acestea într-un context mai mare, să intre peste alte etape, 
care cer o altă abordare, alte informaţii, o nouă experienţă, îşi construieşte un 
castel de nisip, adică impresii false despre sine pe care le va impune celorlalţi. 
Stima de sine este bună pentru a menţine integritatea fiinţei, pentru că oprind 
rafalele puternice ale vântului astral să nu ne smulgă din locul unde destinul ne-a 
paraşutat, însă devine un obstacol pentru momentele când se doreşte abordarea 
zborului. În felul acesta, înţelegerea zilei anterioare, cea care ne spune că mişcările 
repetate de acţiune asupra unui obstacol constituie unul din procedurile cele mai 
eficiente de ridicare a nivelului, de păşirea a greşelilor, poate lua azi înfăţişări mult 
mai practice decât ieri. Adică putem vedea în mod clar ce anume se erijează în 
obstacol pentru că doreşte ori pretinde prea multă atenţie şi care este obstacolul 
real, cel prin depăşirea căruia să se ajungă la un progres veritabil, autentic, nu 
iluzoriu. 

Toate acestea se sprijină, aşadar, pe judecată, iar adâncimea sentimentelor 
dacă nu respecta suita proceselor, de la simplă la complex, de la A la B sau invers, şi 
sare etape, revine la ele, depăşeşte scheme şi iese în evidenţă prin mobilitate nu 
prin conţinut, prin viteza de lucru nu prin profunzime, atunci rezultanta nu poate fi 
una durabilă, ci doar o hrană pentru importanță de sine. Cei care nu doresc să 
zboare, care nu au aspiraţii prea înalte, care nu ţintesc acum spre nimic, ori, într-un 
plan al vieţii comune, nu au programat nimic azi, ci totul se desfăşoară în virtutea 
inerţiei, văd în aceste evenimente modelul ideal de stabilitate. Din poziţie stabilă, 
fără prea multă amplitudine, reuşesc să obţină avantaje substanţiale. 

Cei care urmăresc să-şi schimbe calitativ viaţa, care nu se mulţumesc cu 
puţin, chiar dacă dimensiunea personală nu este încă pregătită spre mari migraţii, 
văd în acestea o greutate aparte şi le apreciază ca pe nişte elemente care nu au în 
ele pic de flexibilitate şi a le acorda atenţie înseamnă a căuta să vezi într-o piatră 
funerară ceea ce a Van Gogh sau Rembrandt ori Da Vinci au pus în creaţiile lor. În 
aspecte esenţiale ideea că frumuseţea este în ochii privitorului nu mai constituie 
elanul care deschide aripile, ci teama că trăim anost, rece şi limitat. 

Prin urmare, ziua de 22 ianuarie este un exemplu de activitate car ene 
mulţumesc şi prin asta ne şi constrânge. Libertatea de gândire, de conduită, ori cea 
care ne ajută să construim ceva important pentru sine sau pentru cei din jur se face 
prin îmbrăţişarea riscului, desprinzându-se de turmă, căutând apa pe un alt traseu, 
unul mai îngust, pe cărări de munte, nu pe marile autostrăzi. Ceea ce ne invită azi 
spre progres este direct, simplu, poate prea simplu pentru a putea fi luat în seamă 
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de o minte obişnuită cu forme necizelate, cu urechile prea tari sau cu un limbaj prea 
agresiv şi pragmatic. Acest progres ni se va înfăţişa ca o iluzie, ca o tentaţie, ca o 
intuiţie pe care apoi ne vom grăbi să o acoperim cu ţărână motivând: “Nu, nu poate 
fi adevărat�. 

De la �Nu, nu poate fi adevărat� până la �E mult mai simplu aşa� este un 
drum scurt doar în aparenţă, pentru că, în realitate, caracterul creativ al zilei ne 
spune că tot ceea ce vedem simplu se traduce prin �Creez simplitate�, iar ceea ce 
vedem complex se traduce prin �Creez complexitate�. Urmărind desfăşurarea 
lucrurilor prin necesitatea de a crea, individul nu va fi motivat să aleagă 
complexitatea pentru că va înţelege că se abate de la cale, dar va alege crezând că o 
va putea susţine mai uşor. Din nefericire, simplitatea ne oferă iluzia succesului 
pentru că, manifestându-se pe conjuncţia Luna-Lilith, ea se va prezenta sub 
numele de “simplitate”, dar în realitate ea se numeşte �sărăcie�, iar complexitatea 
se numeşte, în realitate, �abundență�. Dacă nu depunem efortul de realiza azi o 
incursiune mentală în succesiunea etapelor pe care le declanşăm azi, când vom 
realiza că de fapt aceste două element sunt în realitate altfel va fi prea târziu. 

Dacă nu se motivează pentru a le gestiona nici nu este util să le cunoască. Va 
urmări să fie intuitiv, să nu se complice cu procese mentale şi nici cu perspectiva 
alegerilor şi atunci se va lăsa în voia evenimentelor. Toate acestea vin cu eticheta, 
cu sentimente cu acuzaţii, cu propriul program de desfăşurare ce ni se va înfăţişa 
nouă ca o sursă de dezamăgire. În realitate, evaluarea greşită a episodului care vine 
azi spre noi ne spune din start ca la final vom fi dezamăgiţi. 

Pentru că jocul iluziei este ameţitor şi că pentru că nu suntem obişnuiţi să 
lucrăm cu misterul, nu avem simţurile subtile educate şi preferăm să distrugem 
decât să gestionăm, recomandarea acestei zile este aceea de a ne preocupa azi de 
judecată, discernământ sau să căutăm persoane care ştiu să facă asta, care privesc 
totul cu răspundere şi care nu se sperie să fie analitice pentru că înainte de a avea 
vreo reţinere în fața efortului, iubesc informaţia, valoarea, frumosul indiferent cât 
de mic şi neînsemnat pare. 

 
Miercuri, 23 ianuarie 

Miercuri 23- 1-2013  4:25 Mercury (Aqu) Tri [Gem] Jupiter 
Miercuri 23- 1-2013 13:22    Mars (Aqu) Squ [Sco] Node 
Miercuri 23- 1-2013 13:41    Luna (Gem) Tri (Aqu) Mars 

 
Saţietatea este elementul cel mai dificil care vine spre noi azi. Marte, prin 

împlinirea careului său cu Axa Dragonului, mai ales că se aşează pe Vărsător atunci 
când impune aceste atitudini, ne aduce în faţa lui: �Eu le ştiu pe toate�, �Nu există 
alt adevăr decât al meu�, �Credinţa mea este mai puternică. Renunţă la credinţa ta�. 
Pentru că acestea ne vin dintr-o zonă care se vrea flexibilă, dar, am văzut în alte 
prezentări, flexibilitatea lor nu reprezintă decât deplasarea într-un spaţiu mai vast 
sau într-un alt vas, diferit de al celorlalţi, ne va răscoli natura umană şi cea angelică 
pe care le deţinem cu o mare intensitate. Astfel, Marte din Vărsător va lupta azi cu 
disciplina dacă ea nu se ajustează propriilor aspiraţii şi, mai ales, propriilor 
beneficii. Va dori ca la exterior lucrurile să pară altfel decât sunt, să fie clare, 
limpezi, să lase impresia efortului, a muncii susţinute, însă, în realitate, nu doreşte 
să-şi abandoneze simţirea, acea excitaţie nervoasă, singura realitate, singurul semn 
că trăieşte viața, nu o consumă. 
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Azi necunoscutul devine un fel de personaj negativ, o foaie de hârtie 
mototolită pe care cineva scrisese un poem de dragoste. Fiind mototolită, hârtia 
capătă alt rol pentru înţelegerea comună, intră în categoria a ceea ce este uzat, 
nepotrivit ori demn de a fi ignorat, înstrăinat. 

Pe acest fond nevoia de a aprofunda, de a da gândurilor un rost anume, o 
utilitate practică, una specială, unică ne va expune spre a ne compromite ceea ce 
gândim ori simţim curat şi limpede. Când înţelepţii din vechime au spus �Suntem 
ceea ce gândim” s-au referit la puterea fiinţei de a lucra cu informaţia, de a pune în 
materie conduita pe care o percepem prin libertăţile pe care ni el acordăm, de a 
canaliza o informaţie fără să ştim dacă este sau nu de perspectivă. Astfel, folosim 
calitatea de creator pentru a da naştere unui paradox, adică de a crea o distrugere, 
de a inventa un dispozitiv care să fie la fel de puternic, adică după chipul şi 
asemănarea creatorului, dar care să nu conţină statutul său. Conceptul abstract al 
acestor noţiuni poate fi regăsit în multe curente spirituale care vor să explice rostul 
omului şi, mai ales, importanța suferinţei. 

Într-o transpunere comună această idee de a construi noţiuni, concepte, 
mecanisme prin care să ne lezăm singuri vine prin îmbrăţişarea tristeţii, atunci 
când sufletul cere puţină melancolie pentru a se bucura de simplitatea vieţii, atunci 
când speră doar cât să-şi completeze viaţa. Dacă melancolia ne va veni azi din 
careul lui Marte la Axa Dragonului, speranţa ne va inunda sufletele din trigonul 
Mercur-Jupiter. Cele două elemente pot astfel să ne construiască din simplitate un 
edificiu necesar, să ne pună în legătură cu motivaţii pe care să le atribuim 
trecutului, care să ne hrănească prin argumentele logice şi care sunt atribuite unor 
episoade ce ni se par acum absolut esenţiale. Fiind vorba despre un careu şi despre 
un trigon evenimentele ţintesc spre dialogul interior, spre suspiciune, îndoială, spre 
ceea ce ne amplifică, pe de o parte, amărăciunea, tristeţea ori ne face să considerăm 
că melancolia ne conferă singura încântare, iar de partea cealaltă să ne încurajeze 
să facem ceea ce nu este util, pe motiv că este simplu şi plăcut, ceea ce duce la 
consum de energie nu prin munca, deci nu prin relaţie, ci prin transfer, prin 
împovărarea celor din jur cu probleme care nu-i privesc. 

În cea mai mare parte din zi vom căuta să rezolvăm probleme care nu au 
niciun rost, care nu sunt de maximă importanță, cele care strică mai tare cu cât 
valoarea le este mai mică. Asta vom înţelege abia spre seară, când Luna se va 
apropia de finalul tranzitului său prin Gemeni. În domiciliu va intra abia mâine 
dimineaţă, deci orice am face azi ne vom menţine în această lume a ideilor care ne 
tentează cu a gândi mai mult şi a simți mai puţin, cu a atinge un anume grad de 
satisfacţie căutând inutil soluţii la probleme care nu se rezolvă aşa, ci 
experimentând, trăind, nu de la distanţă, prin idee, ci direct, prin implicare, prin 
emoţie. 

Prin urmare, 23 ianuarie ne aduce o judecată împotriva ideii. Sunt 
invocate motive de confruntare, însă nu pentru a construi o nouă serie de conflicte, 
ci pentru a justifica nevoia de evadare, de întoarcere la evenimentele lui 2012, la 
anumite trăiri care au epuizat fiinţa, care au vlăguit-o cu caracterul lor repetitiv şi 
care erau în mare parte centrate pe importanță de sine. Azi ne simţim în stare să ne 
stabilim legăminte, însă ele vor fi false ori menite să ne consume şi mai multă 
putere, şi mai multă energie şi în loc să ne ducă spre rafinament ne vor duce spre 
voluptate, în loc să ne ducă spre înţelegere, ne vor duce spre perspicacitate. Cu cât 
ne vom lăsa mai mult acaparaţi de acestea cu atât judecata va fi mai puţin corectă, 
iar traiul nefolositor. 
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Pentru că azi dorinţele ne sunt îndreptate împotriva a tot ceea ce este esenţial 
orice formă de talent, orice îndemn spre purificare, înţelegere, simplitate, orice 
abilitate de a lucra cu noţiunile ori orice formă de curaj în a atinge o ţintă folosesc 
noţiuni vechi, uzează de o forţă, de o funcţie, de cunoştinţele acumulate în 2012, de 
secretele aflate în acea perioadă, de un câştig comportat atunci ceea ce ne va oferi o 
senzaţie de putere atât de stranie încât cei care nu sunt motivaţi să privească esenţa 
lucrurilor, ci doar să trăiască bine, se vor păcăli teribil. 

Minciunile lui Mercur din Vărsător sunt variabile şi ele niciodată nu vor 
putea fi integrate în schemele adevărului deja cunoscut. Vor uimi prin noutate, 
amplitudine ori prin caracterul lor neobişnuit, prin modul cum îmbine noţiuni care 
nu pot sta împreună şi până când se descoperă cheia, până când se vede că totul nu 
este decât un balon de săpun evenimentul deja s-a consumat, episodul s-a sfârşit şi 
în afară de o experienţă subţire nu rămâne nimic. De asta este atât de important să 
nu ne lăsăm în voia necesităţii de a combate durerea (careul Marte-Axa 
Dragonului) prin plăceri de moment, prin adevăruri subiective ori minciuni care 
cer sancţiuni în alte planuri, în alte sfere, în alte perioade de timp, pentru că azi 
durerea ne distrage atenția de la ceea ce este esențial. Ceea ce vom pierde va fi în 
primul rând timpul şi apoi şansa de a înţelege care este durerea cea mai importantă 
şi care este pragul dincolo de care ea nu mai este un profesor educat, ci un torţionar 
obsedat de puterea pe care o are asupra victimei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne strădui să fim raţionali în 
fața fluctuaţiilor, de a ne diminua instabilitatea minţii şi de a ne impune azi să 
selectăm informaţia nu după plăcere, comoditate, confort ori după aprecierile, 
aplauzele ori injuriile celor din preajmă, ci după necesitatea de a ne continua visul. 
Azi am putea fi păcăliţi de evenimente să ne aşezăm puţin, să ne temperăm din 
aspiraţie, să ne detaşăm de răspundere, să ne oferim momente personale şi nici nu 
vom observa cât de uşor se va trece de la personal la egoist. Fiţi vigilenţi! Lumea 
aceasta este o haină. Unii îşi schimbă hainele după modă, alţii că sunt neglijenţi şi 
le deteriorează, alţii pentru că le rămân mici. Problema principală a acestui context 
astral nu este dată de întrebarea �Cum şi de ce îmi voi schimba haina?”, ci “De ce o 
port?”. 

 
Joi, 24 ianuarie 

Joi 24- 1-2013  4:59    Luna (Gem) --> Cancer 
Joi 24- 1-2013  8:35    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 
Joi 24- 1-2013 15:44    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 
Joi 24- 1-2013 19:30    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 

 
Trecând în Rac, Luna ne aduce în faţa unor realităţi pe care de multe ori le-

am ignorat ori le-am negat. Cei care le-au ignorat iau contact cu ele prin 
consumarea unor evenimente triste, complicate care au cota de vârf în a doua parte 
a zilei, iar cei care le-au negat devin conştienţi de ele prin semnalmente de ordin 
terapeutic, fie că vin din minte (idei fixe, nervozitate, suspiciune, îndoială) fie că vin 
din corp (dureri stranii în zona abdomenului, poate chiar dureri de stomac, o 
funcţionare deficitară a sistemului digestiv). 

Aceste două elemente ne aduc în centrul atenţiei comportamente negative, 
distrugătoare, cele pe care nu dorim să le vedem ori nu ştim de existenţa lor, dar 
care acţionează în fundal şi produc efecte. Dacă în prima parte a zilei, primul aspect 
al Lunii, de la intrarea sa în domiciliu, ne îndeamnă spre visare, ne aduce un suflu 
nou sentimentelor şi ne lasă în voia unei stări plăcute din care să înţelegem că ne 
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sunt permise multe, că relaţiile de socializare sunt favorizate, că schimbul de idei 
este la fel de uşor de realizat ca şi cel de sentimente, diferenţele dintre 
personalităţile celor care ating acest moment, diferenţe care sunt date de fondul 
karmic, educaţie, disponibilitate, stare de sănătate ori de vitalitatea de care dispun 
acum, nu îi ajută pe aceştia să înţeleagă diversitatea. Trigonul Luna-Neptun ne 
îndeamnă spre coagulare, să înţelegem, să iertăm, să ne punem în slujba celorlalţi, 
însă nu ne spune absolut nimic despre faptul că mecanismul purificării karmice, 
atunci când se declanşează îi aduce individului mai multe încercări, ca şi cum se 
deschide un vortex şi pe acolo va trece din ce în ce mai multă energie cu cât acesta 
este mai mult timp deschis. Cei care au avut prea multe aşteptări de la această zi 
vor fi dezamăgiţi, vor considera că oamenii din jurul lor nu sunt de încredere şi că, 
fără să-și dorească asta, au devenit victimele propriilor intenţii, propriilor 
sentimente, a propriilor dorinţe de a ajuta. 

Ceilalţi vin cu un deja vu pe segmentul medical şi pentru ei ziua pare să fie 
identică altora, prin semnalele de dizarmonie fizică pe care le experimentează 
acum. Spre seară, când multe dintre informaţii îşi găsesc explicaţiile, fie şi numai 
parţial, episoadele cele mai dureroase tind să se îndrepte spre un minim 
confortabil. Astfel, dispar tensiunea psihică, durerile abdominale, frica de 
singurătate este diminuată şi vom avea impresia că am înţeles ceea ce ni s-a-
ntâmplat de-a lungul acestei zile. 

Prin urmare, 24 ianuarie este o zi de confuzie. Această depărtare de adevăr 
ne poate pune în postura de a ne gândi mai mult la viaţă, de a ne face un inventar 
asupra evenimentelor ultimei perioade şi a înţelege cât de importantă a fost reacţia 
pe care am dezvoltat-o în tot acest timp. Această retrospectivă ne poate duce în 
punctul în care să ne considerăm vinovaţi pentru ceea ce am săvârşit şi să ne 
simţim traversat de o mare durere sufletească ori să comportăm efecte ale lipsei de 
disciplină mentală, alimentară ori afectivă. 

Ceea ce vine spre noi azi nu are însă un caracter decisiv. Este subtil, cu titlul 
de avertisment şi dispus să ofere răspunsuri celor care nu au fost conştienţi de ceea 
ce li se întâmplă ori explicaţii suplimentare celor care urmăresc să transforme o 
situaţie anume în avantaj propriu. 

Putem să amintim aici, în cazul celor care sunt obişnuiţi să lucreze cu 
energia, care sunt sensibil preocupaţi de latura lăuntrică a vieţii, activarea 
sentimentului datoriei. Datoria, aşa cum o percepem noi, ca un troc, nu este privită 
cu ochi buni în mediile spirituale. Pentru că primim totul de la Spiritul universal, 
nu avem nicio datorie faţă de nimeni. Datoria spirituală există însă şi ea se aplică 
celor care au furat, nu celor care au cerut. A cere şi a primi constituie săvârşirea 
unei acţiuni prin liber consimţământ. Când îţi însuşeşti necuviincios un avantaj 
viaţa te întoarce la locul faptei pentru a compensa. Ea însă nu va ţine cont de 
progresul pe care l-ai făcut, nu ţine cont că după ce ai furat ai devenit miliardar şi 
pe tărâmuri străine trăieşti în îndestulare. Aici, în locul unde ai furat, poţi fi privit 
foarte uşor drept un infractor şi ţi se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege. A 
simţi azi că avem o datorie spirituală faţă de cineva şi a spune �Ajut pentru că am o 
datorie karmică aici� în loc să spunem �ajut pentru că iubesc oamenii� constituie 
marele obstacol al acestei zile. 

Nu, nu avem nicio datorie faţă de nimeni şi, în consecinţă, nimeni nu are faţă 
de noi nicio datorie. Suntem liberi prin excelenţă şi doar noi înşine ne condiţionăm 
prin furtul de putere pe care cândva am fost tentați să-l săvârşim. Puterea 
sentimentului, a minţii, a ideii ori puterea fizică sunt privilegii care dacă cer să se 
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manifeste în această lume atunci vin dintr-o comandă care nu ne aparţine şi trebuie 
privite în consecinţă. A avea prieteni şi nu supuşi, subalterni, contribuabili ori 
succesori este dezideratul oricărui lider spiritual autentic. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că iubirea cere 
omului eliberarea de condiţionările penibile ale orgoliului, cel care spune “Eu fac” 
sau cel care sugerează acest lucru. Când ţi se mulţumeşte ridică ochii spre cer şi 
duce mai departe mulţumirea. Oprind-o, pui prea multă greutate pe zala care eşti şi 
lanţul într-o zi se va rupe. Trăind în izolare, în separare, în segmentare omul îşi 
pierde din strălucire şi devine sclavul propriilor săi supuşi, subalterni, contribuabili 
ori succesori. 

 
Vineri, 25 ianuarie 

Vineri 25- 1-2013  1:18    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 
Vineri 25- 1-2013  2:59    Luna (Can) Tri (Sco) Saturn 
Vineri 25- 1-2013  6:45     Sun (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Vineri 25- 1-2013 10:09    Luna (Can) Opp (Cap) Juno 
Vineri 25- 1-2013 20:41 Mercury (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Vineri 25- 1-2013 22:34    Luna (Can) Opp (Cap) Venus 

 
Azi avem parte de un nou tandem astral care ne îndeamnă să ne gândim că 

destinul personal este o istorie specială, că multe dintre cele ce trăim au fost 
încadrate greşit şi deci uitate pe o linie moartă în aşteptarea momentului care le 
aduce din nou în centrul atenţiei. Nu invocăm aici episoade ale istoriei omenirii, ci 
doar episoade personale, cele care, prin excentricitatea lor, atunci când s-au 
consumat, au bulversat pentru că au dorit să aducă o altă ţinută prezentului. 

Contactul cu ţinuta de atunci ne poate pune azi în postura de a uita de sine, 
de a dezgropa securea războiului, de a pune prea multă greutate pe cuvintele care 
invocă putere, de a devia de la sensul real al destinului şi a număra anii după 
acumulările materiale, nu după învăţătura adunată în timp. Azi Soarele şi Uranus 
se întâlnesc într-un sextil şi Mercur cu Saturn într-un careu şi întreaga zi vom 
urmări să înţelegem ce ni s-a-ntâmplat, că integrăm într-un for personal întregul 
arsenal de elemente şi dinamici comportamentale prin care am arătat că dorim mai 
mult, că vrem să creştem şi să ne autodepăşim. Acum calitatea timpului este 
diferită față de ceea ce a fost cândva, la fel și nivelul de înţelegere, poate chiar şi cel 
al sensibilității. Din nefericire, evenimentele zile nu ţin cont de episoadele 
intermediare şi din această cauză ceea ce ne satisface, ridică ori ni se împlineşte 
constituie elementul care ne ține cel mai mult captivi în trecut, în scheme vechi de 
gândire, în mecanisme ruginite care nu ne mai folosesc şi care au ajuns în stadiul 
acesta pentru că am dorit să transformăm un obiect de unică folosință într-unul de 
folosinţă îndelungată. Uranus, novatorul, ne aduce azi din nou în centrul atenţiei 
conceptul de energii noi, însă ştim, din analiza de săptămâna trecută, că energiile 
noi nu sunt deloc noi, ci doar amprentate de semnul necesităţii imediate. Ideea de 
ataşament, cea care ne vine din careul lui Mercur cu Saturn, constituie nu doar 
adversarul cel mai puternic al zilei, ci şi substanţa de contrast în toate episoadele pe 
care le traversam acum. Aşadar, ceea ce este stabil, devine un semn al 
ataşamentului şi exponentul unei frustrări, iar ceea ce ne învăluie prin caracterul 
novator ne va îndrepta spre flexibilitate, spre a folosi ideea şi talentul printr-o 
gestionarea corectă a unui fond. Că fondul poate fi dat de bani, obiecte de 
patrimoniu ori idei sau noţiuni, nu mai contează. Contează doar calitatea de vechi 
şi nou privite prin prisma necesităţii de azi. 
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Prin urmare, azi răscolim prin amintiri, ne îndreptăm atenţia spre oameni 
pe care nu i-am întâlnit de mult ori spre cei pe care îi ştim de mult timp, dar cu care 
nu am mai dezvoltat în ultima vreme un anume tip de colaborare cum obişnuiam. 
Ziua este restrictivă în privinţa factorului bănesc, iar calitatea sentimentelor va fi 
marcantă prin caracterul lor restrictiv. Suntem siguri mai mult pe valori, bunuri, 
idei, recomandări şi sfaturi, decât pe noi înşine şi tot ceea ce înseamnă modificare, 
fie şi numai în parte, ne sperie ori ne sugerează că nu suntem în postura de a 
schimba ceva, decât dacă riscăm să ne prăbuşim în fața succesului fără al atinge, ca 
un atlet care cade înainte de a ajunge la linia de sosire. 

Dacă sextilul Soare-Uranus încurajează spre analiză, investigare, cercetare, 
fie şi numai virtual ori prin simulare mentală a unor procese sociale, careul lui 
Mercur la Saturn inspiră teamă şi duce spre pesimism, spre autovătămare, spre 
greşeli săvârşite prin cuvânt, prin legiferarea cuvântului, prin decizii luate la 
supărare ori prin judecarea nesănătoasă a unui context şi, în felul acesta, risipirea 
unei şanse speciale, aceea de a câştiga apreciere, bani, atenţia unei persoane. 

Balanţa zilei ce ar trebui să fie ţinută în echilibru de cele două unghiuri 
majore (sextil Soare-Uranus şi careu Mercur-Saturn) va înclina spre pesimism şi 
teamă, spre incertitudine pentru că Luna va împlini, din cele patru aspecte în care 
este personajul principal, trei opoziţii ceea ce înseamnă că acolo unde se va pune 
prea mult sprijin pe anturaj, pe comunitate, pe anturaj acolo eşecul va fi mai 
puternic şi mai evident. Ecoul social nu ne poate susţine azi demersurile şi tocmai 
de aceea, ca recomandare, dacă suntem invitaţi azi la decizii majore să le privim cu 
ponderaţie, să fim rezervaţi şi prudenţi pentru că efortul ne aparţine în totalitate şi 
orice umbră de oboseală, neştiinţă sau plictiseală ne va duce spre trecut, spre a 
aduce de acolo monociclul ori locomotiva cu aburi şi a dori să străbatem cu ele într-
o oră distanţa de la Iaşi la Bucureşti. 

 
Sâmbăta, 26 ianuarie 

Sambata 26- 1-2013  1:15    Luna (Can) Tri [Sco] Node 
Sambata 26- 1-2013  5:55     Sun (Aqu) Tri [Gem] Jupiter 
Sambata 26- 1-2013 16:20    Luna (Can) --> Leo 
Sambata 26- 1-2013 23:50   Venus (Cap) Sex [Sco] Node 

 
Azi vom avea impresia că multe dintre cele pe care le-am trăit de-a lungul 

săptămânii au o rezolvare şi că nu ne va plăcea ce anume suntem invitaţi să facem, 
doar că vom considera că e constructiv şi atunci, de dragul celor din jur, de dragul 
succesului, al societăţii, al părinţilor, copiilor, prietenilor, rudelor, dar nu de dragul 
confortului personal, alegem să facem toate acestea. 

Azi, când Luna încă se află în domiciliu, Soarele din exil atinge faza maximă a 
trigonului cu Jupiter, situat, de asemenea, în exil, iar seara târziu, cu puţin timp 
înainte de miezul nopţii Venus să atingă faza maximă a sextilului cu Capul 
Dragonului. Astfel, beneficii sunt implicaţi în aspecte pozitive, puşi să găsească 
soluţii imediate, să facă analize, perspective, prognoze, să anticipeze totul, să se 
pună în slujba altora, a celor mulţi, a celor nevoiaşi, bolnavi, suferind. Nu va mai 
conta cât de mare va fi efortul, mai ales în prima jumătate a zilei când Luna va 
împlini şi ea un trigon cu Capul Dragonului, ci va conta rezultatul, eficiența, 
bucuria celor din jur, efectul de după, trăinicia şi adâncimea faptelor, curajul celor 
care se consumă acum, ca o lumânare, pentru cei din jur. 

 Cursivitatea evenimentelor îi va face pe unii să se preocupe însă mai mult de 
ecoul faptelor, decât de calitatea lor, adică să-şi evalueze conţinutul acţiunilor după 
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nivelul de apreciere venit din jur, după adâncimea argumentelor ori după 
sinceritatea lor. Asta se explică prin faptul că retrogradarea lui Jupiter, care nu este 
un element pozitiv în contextul acestei zile, aduce din trecut o dorinţă împlinită, 
aceea de a fi de folos, de a se invoca motivul solicitării şi prin acesta să se 
urmărească o plată, o îndatorarea a celui care cere şi o temperarea a fricii de puţin, 
sărăcie, înstrăinare a celui care acţionează. Facem şi ştim că va exista o plată şi 
aceasta va fi nota negativă care va schimba mult calitatea acţiunilor. 

În ansamblul ei, ziua este bună pentru că de oriunde am cere primim 
ajutorul sperat, suntem apreciaţi şi puşi în valoare mult mai bine decât în oricare 
altă zi din această săptămână sau chiar de la începutul anului, însă la fel de 
insistent vom da dovadă azi şi de egoism, lipsă de consideraţie faţă de calitatea 
gestului, elemente care ştirbesc din farmec şi lasă eficiență de izbelişte. 

Evenimentele anunţate de această zi sunt însă un balsam pentru suflet 
pentru că orice formă de curaj, că ne învăluie prin efort cumulat sau sub forma 
unui impuls de moment, aduc succes şi vin să repare un neajuns, ceea ce este bun 
se va consuma însă în beneficiul altora sau sub termenul generic de �bune�, 
“corect”, “eficient”, “constructiv”. 

Ceea ce ni se va înfăţişa azi poartă amprenta unei perspective care va scăpa 
acelora care se vor lăsa orbiţi de beneficiile personale ori cei care îşi vor adjudeca 
din jur merite care nu sunt ale lor. Între Soare şi Jupiter se află acum Uranus, cel 
care pune în evenimente atât de mult neprevăzut, atât de multă anomalie încât ceea 
ce nu este încă pregătit să se integreze într-un sistem universal, care nu-şi poate 
reproduce rezultatele muncii şi în alt context şi care parcurge doar o şansă, un 
noroc de o clipă, nu va face decât să se expună față de un context şi mai mare a 
cărui pricepere, realizare ori succes să fie susţinute cu un puternic aport personal. 

Prin urmare, 26 ianuarie este o zi stranie pentru că ne aduce în faţa unor 
realizări pe care să nu le putem gusta pe cât de ample sunt şi, în egală măsură, să ne 
dorim o reuşită socială care să nu poată fi obţinută acum pentru că nu este trecută 
în acest moment pe lista de priorităţi. �Ce rost are bucuria dacă nu primesc ceea ce-
mi doresc mai mult?” se vor întreba mulţi şi acesta este şi elementul care ne va 
zdruncina cel mai mult.  

Pentru că îndemnul acestei zile este acela de a face bine celor din jur şi multe 
din evenimente nu sunt construite pentru a lăsa loc satisfacţiei personale aşa cum o 
ştim, aşa cum ne-am construit-o, cum ne-am educat-o, caracterul straniu al zilei ne 
face să ne depăşim condiţia prin extensie, prin a ne îndrepta spre bucurii pe care nu 
le-am mai încercat până acum, prin a gusta din alte bucate ori ale face, prin a 
călători spre un alt orizont ori a îndrăzni spre o persoană cu care nu pare la prima 
vedere că existe puncte comune. 

Chiar dacă nu vom reuşi să o facem şi constructiv, să o trecem în calendarul 
anului 2013 ca pe o zi de mare reuşită, ziua este benefică şi dispusă să ne aducă în 
posturi favorabile. Dacă vom vrea să fim şi mulţumiţi va trebui să fim flexibili faţă 
de mesajul destinului, să nu ne împotrivim calităţii lui şi să-i citim acestuia 
înţelesul aşa cum este scris, nu cum vrem să auzim. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a pune azi pe primul loc 
interesul celorlalţi, nevoia sa şi apoi de a vedea dacă mai rămâne timp şi pentru cele 
personale. A construi o casă unui prieten înseamnă a face o faptă bună, dar şi a-ți 
asigura că, poate, pe viitor când nu ai unde să stai prietenul să-şi aducă aproape 
bogăţia pe care i-ai arătat-o. Va fi greu să înţelegem azi conceptul de �la nevoie�, 
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�când va veni timpul�, �când va fi necesar�, dar dacă ne vom strădui vom reuşi să 
dăm zilei o coloratură personală aparte. 

 
Duminică, 27 ianuarie 

Duminica 27- 1-2013  2:51    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 
Duminica 27- 1-2013  4:36    Luna (Leo) Sex [Gem] Jupiter 
Duminica 27- 1-2013  6:38     Sun (Aqu) Opp (Leo) Luna (Full Luna) 
Duminica 27- 1-2013 13:43    Luna (Leo) Squ (Sco) Saturn 
Duminica 27- 1-2013 20:09    Luna (Leo) Opp (Aqu) Mercury 
Duminica 27- 1-2013 21:39    Luna (Leo) Sex (Gem) Lilith 

 
Luna plină de azi ne va satisface multe din aspiraţiile şi ţintele acestei 

săptămâni. Trecând prin Leu, Luna ne va motiva spre o exprimare personală, 
originală şi va dori să se impună în faţa celorlalţi prin această componentă. Puterea 
ce o primeşte de la Soare şi care o pune în această postură face din Luna plină din 
Vărsător ţinta, finalitatea acestei săptămâni. 

Pe aceste fond, Luna va mai împlini un trigon cu Uranus, un sextil cu Jupiter, 
înainte de a se împlini această fază a ciclului lunisolar, un careu cu Saturn, o 
opoziţie cu Mercur şi un sextil cu Lilith. Toate acestea participă la o configuraţie 
numită Vapor cu pânze ce are la bază sextilul dintre Jupiter şi Uranus şi, ca planetă 
focar, pe Saturn din Scorpion. Întregul spectru al Lunii pline de acum ne îndreaptă 
spre ideea de putere, de adjudecarea puterii ori de menţinere a ei, de deplasare a 
forţei spre zone încărcate de mari resurse, ce dispun de un potenţial de forţă de 
muncă aşa cum prevăd prognozele pe care le-am tot făcut de-a lungul acestei 
săptămâni. 

Totuşi, nici această zi şi nici ansamblul astral al acestei zile nu ne îndeamnă 
spre acţiuni ample. Saturn din Scorpion are o prudenţă periculoasă. Ne va aduce în 
centrul atenţiei ideea de greşeală, aşa cum a venit spre noi de-a lungul acestei 
săptămâni, de eroare, de bucurie incompletă şi va cere o reanalizare, o rectificare, o 
revizuire a listelor, a calculelor, a obiectivelor ceea ce ne aduce, în prima parte a 
zilei, activităţi plăcute, cunoscute. Trecem cu privirea peste munca întregii 
săptămâni ori primim răspunsul produs de aceasta şi purcedem spre o nouă 
acţiune. Timpul este acum de partea noastră şi făcând această operaţie într-un 
interval scurt constituie una din condiţiile acestei revizuiri. 

Faptul că în relația lor, Luna și Soarele ating faza maximă, aduce o mare 
putere maselor, apelor, lichidelor în general, favorizând inspiraţia până în cele mai 
ascunse cotloane ale fiinţei. Sentimentul că suntem eficienţi îi va fi alăturat cel care 
suntem iubiţi, apreciaţi şi fericiţi alături de cei faţă de care nutrim sentimente 
frumoase, finalitatea demersurilor sociale este una constructivă şi plăcută pentru 
individ, nu şi pentru grup. 

Revizuirea, chiar dacă va fi motivată şi abordată de energia care ne-a împins 
spre eroare ori bucurie incompletă de-a lungul acestei săptămâni, va construi 
acţiunea care va răsturna sensul şi valorile zilei anterioare. Ea va aduce deficit 
pentru grup şi amplitudine acţiunilor individuale, iluminare personală şi 
întunecare socială. Faptul că Luna primeşte lumina de la Soare din exilul său ne va 
crea imaginea de oglindă, de forţă care se amplifică prin strălucire şi în care nu mai 
încape toată familia, ci doar norocosul familiei, cel care a venit anterior cu ideea, cu 
şansa, cu investiţia. 

Până acum, anul acesta, nu am mai avut parte de aşa ceva pentru că vom fi în 
egală măsură expresia succesului şi al insuccesului, forţa care doreşte repararea şi 
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întregirea acţiunilor săvârşite de-a lungul acestei săptămâni şi, deopotrivă, cea care 
strică prin întoarcerea la trecut. 

Plutim într-un lac pe care l-am format de-a lungul acestei săptămâni şi este 
normal ca, întregindu-se imaginea, să avem alte deziderate, diferite de oricare 
dintre acestea luate separat, dar identice fiecăruia dintre acestea prin prisma ţintei 
lor spre unitate. 

Episoadele comune ale acestei zile pornesc de la informaţii, descoperiri, de la 
schimbul care se realizează între oameni care nu s-au apropiat până acum şi care 
ajung să-şi ofere informaţii stranii, neaşteptate şi se ajunge până la a descoperi că 
întâlnirea, schimbul nu ţintea spre linişte şi nici progres, ci spre o nouă etapă, o 
nouă forţă. 

Luna plină intensifică totul, asta înseamnă că de la o banală durere de măsea 
ce ne poate duce la un alt medic decât cel la care tot mergeam unde descoperim 
complicaţii de natură medicală şi până la instrumente legate de profesie, de 
realegerea unui traseu, schimbarea ţintelor pe baza cărora vom merge în acest an 
ori la cele tangente evoluţiei spirituale, întregul spectru al săptămânii ţinteşte spre 
răscolirea care ne invadează în această zi. 

Inspiraţia şi amploarea evenimentelor ne duc spre o revigorare ce depind 
mult de gesturile benefice săvârşite faţă de anturaj în zilele anterioare. Devenim 
ceea ce am construi de-a lungul săptămânii şi este de o mare importanţă să nu 
uităm ce rol jucăm în această zi pentru că la acesta se va reveni de-a lungul 
întregului an 2013. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne invită la o desfăşurare de forţe pe care 
anul acesta nu am mai trăit-o în forma aceasta. Ceea ce a veni spre noi până acum a 
fost puternic, revigorant, tonic, vindecător sau compromiţător, dar niciodată atât 
de extins şi puternic. Pentru a înţelege calitatea acestei zile este important să 
revizuim acţiunile întregii săptămâni şi să căutăm vârfurile din fiecare zi, chiar dacă 
din obişnuință considerăm că şi această săptămână ca şi cealaltă au trecut fără să 
aducă nimic special. Vârfurile sunt construite în funcţie de densitatea apelor în care 
înotăm şi nu vor fi identice de la un individ la altul.  

Luna plină de azi este aparatul la care lucrăm de luni până sâmbătă şi acum îi 
facem testul. Dacă am integrat în el toate componentele, va funcţiona, dacă nu 
atunci va trebui să căutăm în această săptămână dezamăgirea cea mai mare ori 
revolta cea mai puternică, lenea cea mai dificil de combătut ori justificarea cea mai 
pertinentă pentru ea, pentru a face legăturile potrivite între componente, pentru a 
completa înţelegerea ce lipseşte şi a ne uita ori zbura departe cu acesta. 

Azi îndrăznim şi nu e greşit ce îndrăznim, ci ar putea fi dacă ne bazăm prea 
mult pe instinct. Tocmai de aceea recomandarea este aceea de a lua în serios tot 
ceea ce vine spre noi azi pentru că va purta amprenta sintezei şi a coagulării pe care 
o vom invoca ori regăsi de-a lungul lui 2013. 
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Săptămâna 28 ianuarie – 3 februarie 2013 conţine câteva evenimente astrale 
majore pentru această perioadă şi, prin această trăsătură, esenţiale pentru bunul 
mers al evenimentelor în 2013. Dacă trigonul lui Mercur cu Lilith de luni pare să se 
desfăşoare într-un cadru cunoscut, revenirea lui Jupiter din mersul retrograd ne 
pune în faţa unor episoade pe care nu le-am mai trăit în forma aceasta niciodată. 
Nu avem informaţia organică a combinaţiei Jupiter direct în Gemeni – Saturn în 
Scorpion. Ultima dată când s-au întâlnit în această formă a fost în 1895, ceea ce ne 
aduce un semnal de alarmă referitor la noutatea cu care intervine în mesajul deja 
existent, la uşurinţa cu care poate devia de la înţelegerile şi contractele stabilite în 
2012 aducând cel mai mare indiciu, de la începutul anului şi până acum, din care se 
înţelege cât de uşor putem deveni schimbători, instabili ori de cât de tare am dorit 
să ascundem ceea ce nu am putut rezolva. Acum, în această săptămână, chiar de 
miercuri, sunt aduse la lumină, prin constrângeri de ordin personal ori prin 
condiţionări de ordin social, prin decizii, hotărâri ori curiozităţi, vechile 
comportamente însă puse într-un context în care să nu mai poată fi ascunse în 
spatele unor înţelesuri improprii. 

Mesajul complex al acestei reveniri la mersul direct este ajutat de două 
careuri (Soare-Saturn şi Mercur – Axa Dragonului), dar şi de două ingresuri (Venus 
în Vărsător și Marte în Pești), ce se împlinesc sâmbătă în interval de mai puţin de o 
oră unul de celălalt. Tot acest tablou aduce a creştere și decădere, a evidenţierii 
unei creşteri false ori nepotrivite prezentului şi decăderea sau diminuarea puterii 
de influenţa şi orientarea ei spre o zonă a simplităţii. 

Săptămâna poate fi una de anticipare, previziune, de inspiraţie poate chiar de 
accesul prin viziune la un set de informaţii extrem de preţioase pentru bunul mers 
al evenimentelor în 2013. Vom înţelege în această săptămână cât de important este 
curajul, deschiderea faţă de informaţii noi, cât de necesar este să primim cu 
demnitate exact ceea ce am cerut, chiar dacă pe alocuri formularea a fost deficitară 
şi din această cauză am primit altceva decât am intenţionat. Judecata, dacă nu este 
expresia unui destin maturizat, susţinut de experienţe mature, sărăceşte fiinţa, o 
epuizează de sensuri frumoase şi devine expresia negativă a superficialităţii, deci 
asemenea instrumentului pe care îl critică. Deşi în aparenţă simplă, această direcţie 
devine în această săptămână o adevărată piatră de încercare punându-ne în faţa 
unor episoade noi, adică de a critica ori de a evalua o situaţie sau conjunctura în 
sine dintr-o perspectivă nouă, cu instrumente noi ori de a face faţa unor valuri de 
evaluări pe care să le considerăm improprii. Cei care nu sunt în măsură să emită 
păreri şi să fie standardizate deţin în această ipostază puterea micilor tirani care în 
spiritualitatea toltecă aveau rolul de profesori eminenţi, de experţi, oferindu-i 
adeptului teste veritabile de trecere de la un nivel la altul. Micul tiran nu va şti 
nimic din ceea ce se întâmplă cu adeptul. De altfel, nici nu este necesar să ştie 
pentru a nu-i acorda circumstanţe atenuante şi a-i oferi un impuls impecabil spre 
ridicare a nivelului de conştiinţă ori a-şi schimba modul de acţiune. 

Pentru că multe din evenimentele acestei săptămâni fac parte dintr-un 
episod cu final neaşteptat, avertismentul este acela de a fi vigilenţi în a percepe 
noutatea şi a-i atribui valoarea şi importanța pe care le merită. Adesea uităm, dar 
progresul pe care l-am comportat până acum s-a bazat pe această abordare. Dacă 
vom considera că maturizarea înseamnă a abandona această procedură ne vom 
înşela, iar dacă, de partea cealaltă, vom considera că viaţa ni se împrospătează cu 
aceste noutăţi, iarăşi ne înşelăm. Calea pe care mergem acum este cea de mijloc. 
Unii vor ameţi dacă nu au la stânga sau la dreapta un perete de care să se ţină şi 
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propria lor teamă le va fi Micul Tiran, iar alţii vor întâlni aceste personaje în carne 
şi oase. Indiferent cum vom privi această săptămână, la finalul ei vom constata că 
am traversat printr-un vârtej şi cel puţin impresia despre viaţă va fi uşor 
modificată. 

 
Luni, 28 ianuarie 

Luni 28- 1-2013  7:39 Mercury (Aqu) Tri (Gem) Lilith 
Luni 28- 1-2013 10:42    Luna (Leo) Squ [Sco] Node 
Luni 28- 1-2013 18:58    Luna (Leo) Opp (Aqu) Mars 

 
Momentul în care Luna şi Axa Dragonului sunt în careu şi nu oricum, ci în 

fereastra opoziţiei Luna-Marte, dorinţele personale devin obstacole puternice 
pentru orice demers social în care suntem implicaţi. 28 ianuarie devine, prin 
această combinaţie, expresia unei nevoi acute de libertate ca şi cum, dintr-odată, 
tot ceea ce ne dorim constituie indicatorul puterii personale, al amplitudinii 
voluptăţii sufleteşti, a acelor construcţii personale pe care individul îl foloseşte 
pentru a fi în consonanţă cu un anume deziderat, pe care unii îl numesc scop sau 
menire. 

Ceea ce este negativ vine însă din confuzia pe care o vom dezvolta faţă de tot 
ceea ce ar trebui să ne lămurească. Azi judecăm greşit, înţelegem răsturnat ca şi 
cum nu mai dorim să ţinem cont de ceea ce este esenţial, de ceea ce este valoros 
pentru cei din jur. Acest episod ne îndeamnă să vorbim mult sau extrem de puţin, 
să atingem cu o mare convingere punctul terminus al unui comportament şi să nu 
schiţăm nici măcar un gest, fie el cât de mic, pentru a ne controla acest capriciu. Azi 
sfidăm regulile de aur invocând lipsa lor de consistenţă, caracterul viciat al 
mesajului sau neconcordanța epocilor când acestea au fost emise faţă de ceea ce se 
întâmplă acum. Deşi impulsul este unul puternic, sensibilitatea devine un element 
fragil, casant şi orice opoziţie ne va răni puternic îndreptându-ne spre convingerea 
că, de vreme ce ni se opune rezistenţă, cineva nu ne vrea, nu suntem buni pentru 
funcţia respectivă, nu avem rezervele necesare, nu ştim suficient de mult sau de 
bine ori nu suntem ceea ce am crezut sau ni s-a spus că suntem. 

Prea multă confuzie planează asupra noastră şi orice element care transpare 
din paginile unei cărţi ori picură împreună cu amintirile dureroase ce ne vin prin 
careul Luna-Axa Dragonului pune pe decizie o mare greutate. Simţim mult, însă nu 
atingem nicio finalitate prin elementele folosite azi, nu reuşim să separăm grâul de 
neghină, ci vedem totul ca o adunătură de boabe de diferite mărimi şi nu înţelegem 
de ce ne apar aceste fragmente în minte şi nu pâinea gata făcută. Înţelegem azi că 
această fragmentare nu este o întâmplare a naturii, ci indiciul calităţii funcţiilor 
psihice, aşa cum le-am folosit până acum. Dacă eleganța, ca atribut esenţial în 
convenienţele sociale, adună în structura sa inteligență, răbdare, bun gust, 
aprecieri complete aplicate mediului prin înţelegerea proceselor și fenomenelor cu 
care un individ sau un grupă intră în contact, azi, prin fragmentare, ea ne va spune 
că doar inteligența este valoroasă în conveniențe sau doar bunul gust, doar 
sensibilitatea ori doar tăcerea activă sunt importante, adică acea răbdare pe care 
înţelepţii o aşează printre virtuţile principale. Eleganța implica o combinaţie a 
acestora, nu o dinamizare a uneia dintre aceste părţi până dincolo de limita 
comună. 

Azi Luna este în Leu şi toată această confuzie ni se va potrivi ca o mănuşă 
pentru că ne va îndemna să menţinem acele aspecte ale comportamentului care ne 
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opresc din evoluţie, din rafinarea structurii, care ne spun, în mod greșit, că întregul 
se construieşte prin exacerbarea unei singure calităţi, nu prin personalizarea 
diversităţii. 

Relaţia dintre Mercur exaltat şi Lilith pusă pe a face glume pe seama 
lucrurilor serioase îi duce pe oameni în postura de a fi inspiraţi în mod greşit, de a 
fi prea siguri pe lucrurile mici, doar pentru că, fiind puţin mai mari decât ele, le 
privesc de sus, alimentându-și în felul acesta sentimentul supraaprecierii, orgoliul, 
vanitatea. Vorba, mesajul, ideea, confuzia, minciuna alimentează toate aceste 
elemente azi şi ne duc spre a selecta din trecut episoadele în care compromisul ne-a 
favorizat mult mai mult decât ne-ar fi putut ajuta adevărul. Astfel, pe ascuns, 28 
ianuarie ne aduce o luptă cu adevărul, cu sinceritatea, cu lumina şi ne indică sclipiri 
iluzorii, steluţe mici, adică iluzii optice pe care le vom aprecia mai mult decât orice 
alt element de decor. 

În sfera evenimentelor concrete conjunctura astrală a acestei zile ne aduce 
convingerea că putem mai mult, că ştim mai mult, că deţinem mai multă putere 
chiar dacă nu suntem în stare să o probăm. Cei care lucrează cu energia, care au 
experienţa cercetării spirituale ştiu că acestea sunt mesaje ale luminii false cea care 
se crede profetică, dar care, în realitate ea afişează un chip pictat după etaloane 
limitate ale frumosului, pentru a ascunde realitatea, firescul, adevărul doar pentru 
că nu-l înţelege. Mintea falsă poate anunţa azi evenimente catastrofice ori 
preschimbări benefice remarcabile fără să aibă pic de responsabilitate dacă, prin 
asta, poate atrage atenţia sau îşi poate atribui roluri pe care le consideră 
importante. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-o stare de încordare. 
Evenimentele simple, cele care ne invadează şi care par inofensive după ce ne 
schimbă programul stabilit, după ce ne spun că viaţa este o luptă continuă, chiar şi 
atunci când este invitată la Pace, ne pun în faţa unor ipostaze care seamănă mult cu 
altele din trecut. Având imaginea lor vom fi tentaţi să acţionăm la fel, să credem 
despre oameni la fel ca în trecut, să-i judecăm ori să-i sancţionăm aşa cum s-a 
întâmplat anterior. 

Iluzia ne invadează azi cu mimetismul, cu inversiunea, cu caracterul repetitiv 
al evenimentelor pentru a ne oferi o posibilă explicație în favoarea neputinţei de a 
ne ridica. În realitate, totul este o mască, o imensă mască, una foarte lipicioasă pe 
care am achiziţionat-o într-o perioadă când frica ne-a fost intensă, când ne-am 
simţit agresat de anturaj, când nu am putut să obţinem ceea ce am dorit, când am 
fost învinşi. Acum, ca într-un joc virtual, multe par să se repete şi reacţia de apărare 
ar fi aceea de a apela la această mască. Evident, prezentul nu seamănă cu trecutul şi 
este bine să facem efortul care trebuie pentru a vedea asta. 

Recomandarea acestei zile este aceea de a ne aminti de trăsătura definitorie a 
anului 2013 aceea care ne spune că fiecare îşi este propriul său obstacol. �Goleşte-
te de tine însuţi şi Eu te voi umple!� ne îndeamnă Iisus nu pentru a trăi o agresivă 
depersonalizare, ci pentru a ne desprinde de identităţile false şi Identitatea Unică, 
adică Fiinţa, să-şi ocupe locul în sfera percepţiilor, a instrumentelor de lucru, a 
identităţii imediate. Până atinge acest stadiu, oamenii vor considera mult mai 
simplă o minciună, o disimulare, o apăsare, decât adevărul, expansiunea, bucuria 
ori dragostea necondiţionată. 
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Marţi, 29 ianuarie 
Marti 29- 1-2013  1:26    Luna (Leo) --> Virgo 
Marti 29- 1-2013  5:06    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 
Marti 29- 1-2013 13:14    Luna (Vir) Squ [Gem] Jupiter 
Marti 29- 1-2013 15:26    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 
Marti 29- 1-2013 20:35    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 
Marti 29- 1-2013 22:12    Luna (Vir) Sex (Sco) Saturn 

 
Luna va trece azi în Fecioară şi ne va aduce în faţa unor lecţii de viaţă, în fața 

însemnătăţii pe care o au experiențele, îndemnându-ne ori obligându-ne să le 
observăm conţinutul şi utilitatea. A fi în opoziţie cu Neptun, implică neapărat o 
opoziţie cu Chiron, care se află în preajma lui Neptun, dar, în perioada aceasta, şi 
un careu cu Jupiter care se apropie de finalul retrogradării sale. Pe lângă acestea, 
spre seară, se împlinesc și două aspecte benefice: un trigon Lună-Pluton şi un sextil 
Lună-Saturn. 

Judecata faptelor trecutului ne îndeamnă de fiecare dată să considerăm că 
dispunem de putere şi, mai ales, că asta ne îmbogăţeşte experienţa. Cei care 
lucrează cu noţiunile abstracte, cei care ies din categoria consumatorilor şi doresc 
să devină furnizori de informaţii, formatori de idei, ştiu că evadarea din prezent și 
atragerea conştiinţei spre evenimentele trecute cere, înainte de toate, recuperarea 
energiei din acele episoade. Adică să revii asupra evenimentului iar şi iar, până 
când înţelegi că este doar un episod şi până când îl poţi privi ca şi cum s-ar afla 
după un perete gros de sticlă. Procedând aşa corpul, mintea, structura emoţională 
vor părea revigorate pentru că dacă noi suntem o Împărăţie, ceea ce revine din 
trecut, ceea ce recuperăm, nu este altceva decât Fiul Risipitor care se întoarce 
acasă. 

29 ianuarie ne aduce în fața unei puternice exprimări, a unei atingeri 
graţioase pe care universul o face sufletului. Aici, în acest episod, nu mai contează 
cantitatea, nu mai contează câţi oameni sunt implicaţi, nu mai contează câte guri ai 
hrănit din bucata ta de pâine, ci că ai reuşit să faci asta şi că poţi, atunci când va 
veni timpul potrivit, să treci la un alt nivel. 

Zodia Fecioară are talentul de a se chinui pe sine din dorinţa de a face lumea 
un loc mai bun, de a asigura confortul familiei ori de a se racorda la standarde pe 
care şi le schimbă permanent. Jocul acesta obositor reduce eficiența sau dacă nu, 
atunci ea se va împlini printr-o abordare necuviincioasă a fecioarei: călcând în 
picioare o valoare, o demnitate, o moralitate, ucigând frumuseţea şi puritatea şi 
aruncându-le în stradă pentru că așa cere viaţa - muncă, eficiență, profit. Această 
latură complicată a zodiei Fecioară ne invadează azi prin Lună şi, alăturându-le 
unghiurile stresante pe care Luna le împlineşte, ne transformă în formatori de idei 
false. Războiul cu sine cel care vine, pe de o parte, din careul Uranus-Pluton, activ 
până în 2016, dar şi din direcţiile generale ale acestui an încercat, pune pe 
îndemnurile acestei zile o greutate foarte mare. Ca şi cum nu mai avem de ales, că 
nu mai suntem în măsură să judecăm ori să alegem, tot ceea ce se manifestă pe 
zona publică ne îndeamnă înainte de toate la compromis. Şi bucuria, şi 
amabilitatea, şi curajul, şi generozitatea şi nevoia de a ajuta ori cea de a nu ajuta, 
toate vin dintr-un chin lăuntric, dintr-o contracţie negativă, cea pe care o simte 
omul în fața unei nedreptăţi, atunci când este umilit, dar când nu se lasă înlăturat 
de pe traseul său și urmărește să compenseze prin ceva bun. Aici sunt incluse şi 
obiceiurile alimentare, cele legate de lichidele pe care le preferăm, dar şi cele de 
igienă fizică, mentală şi afectivă, cele care ne îndeamnă să lucrăm cu energia, cu 



Săptămâna 28 ianuarie - 3 februarie 2013                   Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 22 ianuarie  2013, ora 14:13 

noţiunile, să fim purtătorii unor mesaje şi, implicit, verigi într-un lanţ al distrugerii 
cel care îi ţine pe oameni captivi în nemulţumire. 

Luna în Fecioară îi va îndemna azi pe oameni să se judece unii pe alţii, să se 
refuze unii pe alţii, să-şi agreseze unii altora rolul şi misiunea prin raportări greşite, 
incomplete ori negative. Lumea nu ne aparţine. Noi suntem musafiri în această 
familie şi cei care îşi integrează această trăire îşi vor deschide aripile şi vor zbura 
spre judecăţi profunde, nu spre un criticism penibil. Cei care nu gândesc așa, vor 
vedea orice intervenţie din jur ca fiind pe frecvenţa acestui criticism şi vor lua totul 
în sens personal. 

Jonglând între a aprecia, judeca, analiza, critica mai simplu ori mai dur şi a 
dori dreptatea lui “Eu” va crea mari confuzii între mesaj şi acţiune, între intenţiile 
individului şi modul cum îi este percepută acţiunea de către anturaj. Acest 
mecanism va transforma lucrurile simple în adevărate pietre de încercare şi chiar 
dacă, spre seară, ajungem să dovedim mai multă mobilitate în gândire, să fim mai 
flexibili, mai manieraţi şi mai dispuşi să asimilăm ideile celorlalţi pentru a le 
înţelege experienţa, ne va rămâne o suspiciune legată de faptul că am procedat 
corect, că am ales bine, că am fost inspiraţi ori că undeva în această lume sau în 
cealaltă vom fi răsplătiţi pentru această muncă. 

După cum vedem, nici spre seară, când tensiunea şi determinarea pun o 
mare greutate pe alegerile şi judecăţile emise, nu vom reuşi să ne desprindem de 
această angoasă, dar poate nici nu este importantă eliberarea de angoasă. Ea face 
parte dintr-o experienţă şi mesajul este unul cât se poate de clar: este ultima etapă 
din lungul şir de evenimente care ne explică în ce mod anturajul (poate chiar noi în 
raport cu anturajul) manifestă o nedreptate ori o menţine în desfăşurare. 

Prin urmare, deşi faptele vor fi puternic marcate de un caracter practic, 
nevoia lui “Eu”, ascunsă atât de bine printre noţiuni şi deziderate aparent altruiste, 
ne va pune în faţa unei imense minciuni, aceea că suntem utili. Nu, azi nu reuşim să 
ne facem utili celor din jur pentru că ne vom îndrepta atenţia spre ce ne doare, mai 
mult decât spre ceea ce are nevoie societatea. Ne vom preocupa mai mult de gradul 
de satisfacţie personală decât de urgenţele celor din jur. 

Avem şansa azi  să înţelegem cât de penibili sunt căutătorii Adevărului, 
practicanții, maeștrii care nu s-au împăcat cu sărăcia, cu puţinul ori care nu ştiu să-
şi drămuiască viaţa în aşa fel încât să înțeleagă că Universul le-a pus în jur tot ceea 
ce le trebuie. Fecioara, atunci când este dezechilibrată, aduce obsesia banului, iar 
aceasta ascunde o altă obsesie, cea a puterii de a avea control asupra oamenilor, de 
a-i folosi, de a le lua ceea ce le aparţine, de a pretinde, pe baza unor reguli pe care 
cel ce acţionează doar le simulează, ajutor, susţinere, abundență, confort.  

Motivând că facem tot ce putem mai bine (deşi nu va fi aşa), că punem la 
dispoziţia celorlalți tot ceea ce ni se cere ori tot ceea ce avem de oferit (în realitate 
scoatem la lumina întâi nevoia personală şi apoi ceea ce avem de dat) zâmbetele vor 
fi mai largi şi tonul cu atât mai mieros cu cât se va jalona un nou teritoriu din care 
să se aleagă cu mai multe resurse, cu o îmbunătăţire a stării de confort. 

Şi pentru că trăim într-o lume care cere să fie judecată pentru a ne ţine 
prizonieri ai neputinţei sale de a evolua, de a ne ţine captivi în preajma ei, iar ea în 
continuare să nu se mişte, să nu se deplaseze, 29 ianuarie ne va ajuta să înţelegem 
cum dorinţa de confort nu este nici pe departe ceea ce credem noi despre viaţă, 
despre moralitate, despre evoluţie. 

Recomandarea acestei zile este aceea de a ne permite saltul spre o nouă 
înţelegere. Este esenţial să ne aşteptăm ca din jur ecoul să nu fie unul corect. De 
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vreme ce te-ai desprins de stăpânul, de demonul care se hrăneşte cu suferinţa ta, cu 
nemulţumirea pe care o simţi când vezi că nu-şi merită rolul şi statutul, descoperi 
Calea. Atât de simplu este ca idee, dar atât de complicat ca acţiune. 

 
Miercuri, 30 ianuarie 

Miercuri 30- 1-2013  6:12    Luna (Vir) Squ (Gem) Lilith 
Miercuri 30- 1-2013  7:49    Luna (Vir) Tri (Cap) Juno 
Miercuri 30- 1-2013 13:36 Jupiter (Gem) S/D 
Miercuri 30- 1-2013 18:06    Luna (Vir) Sex [Sco] Node 

 
Revenirea lui Jupiter din mersul retrograd constituie şi momentul când o 

serie de probleme de natură ideologică ori comportamentală tind să se întoarcă la 
mijlocul lor curent de manifestare, să se exprime, iniţial timid, apoi, spre seară, să 
ia amploare şi să pară că se susţin unele cu altele, că asistăm la o coeziune, la o 
coagulare a acestor direcţii pentru un scop nobil. 

În realitate, ziua de miercuri ne aduce senzaţia că suntem în faţa unui nou 
început, că ne putem învinge demonii interiori, că ne putem înfrunta duşmanii şi că 
ori ce încercare pe care viaţa ne-o lansează va putea fi mult mai uşor traversată. 
Aşadar, ne revin în minte ideile de adjudecare a unei forme de control, devenind 
preocupaţi de modul cum să sporim averea, cum să câştigăm mai mult, mai simplu 
mai uşor, fără a ţine cont de faptul că aceasta manieră de a adjudeca un câştig, 
această aspiraţie la mai mult nu înseamnă altceva decât o formă de lăcomie, o 
abandonarea a progresului comportat în această lună. Încet, încet ne depărtăm de 
gândire, de simularea mentală şi ne apropiem de acele acţiuni care pot, în prima 
instanţă, să ne ofere sentimentul puterii printr-o intervenţie asupra anturajului ori 
prin înţelegerea anumitor aspecte ce ţin de evoluția acestuia, acţiuni desfăşurate în 
secret, de deconspirarea unor demersuri. 

Este o zi care ne aduce însă în faţa unui episod interesant. Jupiter a intrat în 
mers retrograd pe 4 octombrie, cu doar o zi înainte ca Saturn să-şi schimbe semnul. 
Aşadar, din octombrie de când tot experimentăm modificări de direcţie, modificări 
aplicate mecanismelor de bază sau reconfigurării centrelor de putere, nu doar în 
societate, ci şi la nivelul dimensiunii individuale, nu am avut până acum ocazia să 
luăm contact cu această energie. Anterior, cele două planete s-au întâlnit ultima 
dată în această ipostază acum mai bine de un secol, în 1895. Deci, nu avem cum să 
deţinem informaţia organică acestui tranzit. 

Combinaţia Jupiter Saturn generează valențe interesante în ochii unui 
astrolog pasionat de adâncimea înţelesurilor. În sfera evenimentelor comune, ei 
aduc relaţia dintre progres şi tradiţionalism, dintre beneficiile stabilităţii şi nevoia 
de a merge mai departe, de a atinge un nou stadiu, de a progresa. În sfera devenirii, 
combinaţia celor două aduce un evident semn de generaţie, cel care sugerează că 
legea cauză-efect este respectată, că oricât de ascuns este înţelesul, universul are 
grijă ca totul să se facă prin dreptate şi în absenţa oricărei unde de subiectivism. De 
asemenea, relaţia celor doi conferă modificări în sfera puterii, aducând creşterea şi 
decăderea liderilor, promovarea lor şi gradul de permanentizare a ideilor pe care 
aceştia le promovează. 

Relaţia Saturn în Scorpion (putere) cu Jupiter în Gemeni (dezordine 
informaţională) aduce, nu ceea ce se înţelege prin îmbinarea mecanică a celor două 
înţelesuri, ci pregătirea unei mari schimbări. Şi anterior, în 1895 omenirea s-a 
confruntat cu o criză economică, nu atât de mare ca în �29-�33 şi cei interesaţi de 
evoluţia fenomenului economic ştiu că avertismentele acestei perioade sunt în 
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egală măsură semnul că pe plan mondial apar frământări în sfera politică şi că 
aspiraţiile unor lideri din ce în ce mai ambiţioşi au pus o greutate prea mare pe un 
sistem social care nu-şi coagulase pe deplin structurile după valul revoluţiilor 
paşoptiste. 

Acum, dinamica socială va comporta, după modelul istoriei, o modificare 
strategică de registru care ne oferă anumite indicii despre seriozitatea celor care se 
erijează în salvatori ori despre gradul de vinovăţie al celor care sunt acum blamaţi. 
Jupiter în Gemeni aduce, în această sferă a judecăţilor politice, sociale, poate chiar 
și în cele culturale, multă confuzie şi nu aceasta este partea negativă, ci faptul că 
modelarea puterii personale, procesele de transformare generate de Saturn în 
Scorpion ca un semn al necesităţii vor fi obligate să lucreze cu informaţii greşite, cu 
oameni de proastă factură, cu savanţi a căror moralitate este îndoielnică, să se 
implice în modificarea hărții mondiale cu politicieni de tinichea, să rupă înţelegeri 
mai vechi sub pretextul împlinirii unei noi etape pe care, din nefericire nu o vor mai 
atinge. Ceea ce se iniţiază acum va fi vizibil începând cu primele luni ale lui 2020, 
când Marte, Jupiter, Pluton şi Saturn aflați atunci pe zodia Capricorn vor aduce la 
lumină o parte din produsul final la care se începe lucrul în perioada asta. Pentru a 
fi implementată va fi nevoie de trei ani. Aşadar, intervalul 2020-2023 va constitui 
rezultatul unei munci de şapte ani, în condiţii cât se poate de delicate şi variate. 

30 ianuarie 2013 reprezintă prima zi din acest ciclu de 7 ani când Jupiter, 
static, va impulsiona spre strategii şi planuri de viitor, prin dezvoltarea unor 
direcții necesare propriului avânt sau distrugerea speranţelor celor din jur pe motiv 
că nu se conformează dinamicii sociale. Dacă avem disponibilitatea de a privi mai 
departe decât ne arată degetul putem primi mai multe răspunsuri, putem înţelege 
cât de simplu este fenomenul social şi cât de banale sunt procesele care ni se par 
nouă complicate. Totul are la baza viziunea de ansamblu şi orice limitare a acestui 
context la o bază redusă, egoistă, orice constrângere a imaginii de ansamblu la 
nivelul unei singure idei pare să frâneze, să oprească sau să întârzie. Cei care sunt 
limitaţi la a-şi dori puterea în această lume se orientează după resurse materiale 
sau umane, după cât de uşor şi simplu să pună grupuri în conflict pentru a câştiga 
de pe urma acestora. Cei care urmăresc o altă finalitate, vor avea nevoie să 
înţeleagă foarte bine maniera în care apreciază lumea şi viaţa pentru a nu deveni 
prizonierul ei în încercarea de a o face mai dreaptă, mai bună ori mai puternică. 

Hm, cam multe mesaje pentru o singură zi. Cam multe direcţii pentru cele 
câteva ore cât deţine acest interval. Nu vom putea integra totul într-o singură zi, 
dar de aici izvorăşte marele fluviu, de aici, din ideile acestei zile, din aspiraţiile, din 
uşurinţa cu care credem că am decis care ne este traseul. 

Multe din evenimentele acestei zile au o mare perspectivă şi fiecare dintre 
cele patru episoade astrale, care ating azi faza maximă a aspectului, ar putea fi, la 
rândul său, câte un capitol care să se ramifice în următorii şapte ani. Așadar, lăsăm 
observaţiile referitoare la combinaţiile informaţie versus putere, adică Jupiter 
versus Saturn, şi pentru alte zile. 

Ziua de 30 ianuarie, ca individualitate, ne duce spre soluţii care pot fi 
aplicate, ne normalizează relaţiile, însă doar la suprafaţă, cât să deblocheze anumite 
evenimente, anumite fonduri, să pună mai puţină greutate pe ipostaze imposibile, 
să-i facă pe oameni să se înţeleagă mai uşor, să nu mai fie atât de pătimaşi şi nici 
atât de categorici. Pentru unii asta înseamnă iertare, pentru alţii adaptare. Unii 
consideră că iertând, depăşesc un obstacol, alţii consideră că adaptându-se 
dovedesc flexibilitate și nu au nevoie să-şi schimbe nimic din ceea ce deţin deja: 
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avere, statut, caracter, nivel de cunoştinţe etc. Este, de altfel, un joc al puterii, un 
joc generat şi coordonat de cei puternici şi asta aduce o anume fascinaţie şi 
tendinţa de a ascunde adevărul (specifică dezechilibrului dat de incompatibilitatea 
dintre Gemeni și Scorpion), de a-l pune pe seama altor evenimente ori de a 
modifica regulile jocului în timpul desfăşurării lui. 

Prin urmare, ziua de 30 ianuarie deschide un episod important, nu doar al 
acestei perioade, nu doar al anului 2013, ci al următorilor şapte ani. Ceea ce vom 
face până în iunie reprezintă baza unui edificiu care va vedea lumina abia în 
primele luni ale lui 2020. Perspectiva următorilor şapte ani, prin combinaţia 
Jupiter în Gemeni - Saturn în Scorpion, este una delicată pentru că reduce gradul 
de înţelegere, intensifică efortul, pune prea mult preţ pe contracţie şi caută să ne 
convingă că schimbarea este bună chiar şi atunci când, conform proverbului, dă 
vrabia din mână pe cioara de pe gard. Efortul de înţelegere asupra evenimentelor 
vieţii este unul care nu se adresează doar acestei zile, ci următoarelor luni până în 
iunie când Jupiter va trece în Rac şi când vom avea puterea de a ne oglindi în 
propriile creaţii, vom putea să fim mai conştienţi de direcţia acţiunilor, de 
amploarea lor şi, prin intermediul acestora, am putea să fim mai responsabili. 
Acum, orice dorinţă de putere ne exaltă spiritul de competiţie şi ne duce într-o zonă 
delicată în care să fim tentaţi să acceptăm provocări care nu sunt serioase şi 
evenimentul, cum este lesne de observat, să nu ne aducă beneficiile aşteptate. 

Dacă amploarea evenimentelor spre care suntem invitaţi azi nu este mare şi 
beneficiile ei sunt programate în a doua parte a zilei, prin acestea, 30 ianuarie 
devine o zi benefică şi plăcută, dinamică şi dispusă să ne ofere mai multe înţelegeri 
pe care să le aplicăm următoarelor zile ca o bază şi să fie foarte bine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne analiza foarte bine 
sentimentele şi de a nu le scăpa de sub control. Azi controlul nu înseamnă 
îngrădire, iar autocenzura nu înseamnă limitare, ci, şi-ntr-un caz şi în celălalt, este 
vorba despre educaţie, spre a dovedi că educaţia are şi un aspect practic, nu doar 
teoretic. 

 
Joi, 31 ianuarie 

Joi 31- 1-2013  0:48     Sun (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Joi 31- 1-2013  3:58    Luna (Vir) Tri (Cap) Venus 
Joi 31- 1-2013  8:35    Luna (Vir) --> Libra 
Joi 31- 1-2013 18:43    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
Joi 31- 1-2013 20:00    Luna (Lib) Tri (Gem) Jupiter 

 
Careul dintre Soare şi Saturn, împlinit azi, înseamnă constrângere, limitare, 

întârziere. Dacă ne referim la sectorul personal, acestea înseamnă situaţii dificile, 
greoaie, demersuri care se opresc, episoade care nu mai vor să meargă mai departe, 
întâlnirea unei opoziții, a acelor persoane care se opun progresului, schimbării 
pentru că vin cu argumente solide în favoarea stagnării, a reducerii şi inventează 
strategii care să dea de lucru doar celor hiperkinetici. 

Azi, Luna îşi schimbă semnul și trecând în Balanţă îi face pe oameni mai 
sensibili la sugestii, mai comunicativi, mai sociabili, dar mai dispuşi să renunţe la 
părerile personale, la experienţele pe care le-au acumulat de-a lungul acestei luni 
sau chiar de-a lungul anului 2012. Combinaţia dintre libertate şi constrângere, 
dintre plăcerea de a trăi în confort și necesitatea de a găsi soluţii la ceea ce pare a fi 
azi un obstacol ne va pune azi în postura de a reconfigura multe din înţelegerile 
anului 2012. Întâi ne vom aminti cum am explorat stările sufleteşti, cum am lucrat 
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cu ideile sau cum am trecut de la o extremă la alta motivând nevoia de a construi şi 
de a pune bazele unui edificiu. În cazul multora, în 2012 nimic din ceea ce s-a 
stabilit iniţial nu s-a împlinit, în afară de teama de a pierde controlul. Extremele au 
această calitate de a diversifica şi, în mod paradoxal, să nu permită depunerea 
niciunui rezultat, ci doar a fricii de a pierde unul sau chiar toate rezultatele care se 
prefigurează. 

Constrângerea de azi ne aminteşte de această stare, ne tentează, iniţial, ca o 
grijă, ca o frământare şi cu cât ne apropiem de seară, adică de opoziţia Lunii cu 
Uranus, nesiguranţa va pune stăpânire pe minte şi de la o banală frământare ori de 
la un simplu semn de întrebare ajungem în ipostaza de a face alegeri superficiale 
pentru că ne temem de eşecul prin care am mai trecut. 

Va fi greu să ne adunăm gândurile şi să înţelegem că experienţele lui 31 
ianuarie nu sunt la fel celor din 2012, la fel va fi greu să ne protejăm din fața 
ipostazelor în care acuzatori vechi ies din umbră şi aduc în centrul atenţiei ceea ce a 
fost neplăcut în 2012 ori la începutul lunii ianuarie 2013. Acesta poate însemna şi 
momentul de slăbiciune ce va fi exploatat în cursul săptămânii viitoare, însă, în 
spaţiul acestei zile, constrângerea pe care o vor pune pe relaţii va fi prea mare 
pentru a putea fi gestionată. 

În felul acesta, ultima zi a lunii ianuarie ne convinge să admitem că avem o 
problemă. Că ea este dată de statutul social, de nivelul de cunoştinţe, de vârstă, de 
starea de sănătate, de libertăţile pe care le avem ori de absenţa lor, de calitatea 
oamenilor din jur, nu mai contează. Mulţi se cred puternici numai cât se îndreaptă 
cu privirea spre o imagine, numai ce-şi amintesc de 2012, alţii, la polul opus 
retrăiesc slăbiciunile anului anterior. 

În acest prim careu Soare-Saturn, de când Saturn a intrat în Scorpion ne 
aduce o formă de vulnerabilitate pe care nu am mai traversat-o din anii ’80. Unii 
erau copii pe vremea aceea, alţii traversau tinerețea cu tentaţii şi bucuriile ei, alţii 
nici nu se născuseră încă. Oricum ar fi, pentru că Soarele este în vărsător, tehnica 
modernă, ideile revoluţionare, schimbările comportate în ultimele trei decenii sunt 
decisive în conturarea stării de slăbiciune care ne cuprinde azi. Aşadar, nu avem 
cum să știm, nici din acest unghi, cât este de complicat să batem în retragere, să 
dăm curs unei tristeţi, să ne păcălim că este semn de maturitate ori că suntem 
îndreptăţiţi să o avem. Nu ştim nimic din toate acestea, iar dacă ajungem să 
recunoaştem ceva din ceea ce ne cuprinde se întâmplă pentru că anul 2012 ne-a 
oferit, în furtuna extremelor, şi posibilitatea de a beneficia de intuiţii spectaculoase. 
Acum, Vărsătorul ne ajută să folosim şi aceste instrumente, dar, la fel ca şi în cazul 
celorlalte, nu ne vor fi de folos. 

Ceea ce vine spre noii azi are un miez nou. Chiar dacă are aceeaşi pălărie, azi 
ne întâlnim cu o altă Marie şi deci rezultatul ne poate pune în faţa unor răsturnări 
de situaţii provocate de neputinţa de a ne îndrepta gândurile spre ceea ce este util şi 
corect. 

Abia spre seară, când Luna şi Jupiter se vor întâlni într-un trigon vom 
înţelege că pesimismul, revolta, inhibiţia ori rigiditatea, indiferent de intensitatea la 
care le abordăm, sunt cele care ne produc în mod direct suferinţă. Cine poate 
renunţa prin coordonarea gândului la acestea, ating un echilibru care îi va da o 
stabilitate nesperată. Că această stabilitate conferă drepturi şi privilegii în societate, 
că asta ne face să vedem ce este esenţial, un protector, un susţinător, că un proces 
distructiv dispare, că ne revitalizam prin stabilitate şi odihnă, nu mai contează. 
Oamenii se consumă pentru lucruri mărunte şi în loc să înveţe şi să înţeleagă asta, 
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ajung şi-şi modifica ochiul pentru a le vedea mari. În faţa acestei realităţi suferinţa 
este singurul lor prieten. 

Prin urmare, 31 ianuarie ar trebui să fie o zi de curaj, de încredere şi să 
poarte stindardul unei schimbări ori a unei stabilizări. Va fi însă greu să obţinem 
aşa ceva pentru că oamenii nu ating stadiul constrângerii ca o diversitate a naturii, 
ci ca pe un semn de penitenţă, ca un semn că au greşit abordând realitatea într-un 
mod eronat, că au privit lucrurile, stările, evenimentele la o altă dimensiune şi şi-au 
construit castele din nisip. Acum, când vântul bate din altă parte, când oamenii au 
nevoie de putere pentru a-şi proteja investiţia, confuzia afectivă pare să fie cel mai 
mare duşman şi indiciul că multe întâlnesc, însă puţine învaţă. 

Trăsătura acestei zile, în afara perspectivei evenimentelor, aduce plăceri 
casnice ori de îngrijire personală. Nu este exclus ca acest îndemn spre îngrijirea 
personală să se transforme dintr-un moft, dintr-o acţiune de amploare care să ducă 
la recuperare personală ori la vindecări spectaculoase. Efectele acţiunii care poate 
porni de acum se vor vedea în a doua jumătate a anului 2013 şi vor fi foarte bune. 

În rest, ziua este purtătoarea unui semn special de înţelegere. Cei care sunt 
obişnuiţi să lucreze cu energia, care sunt puternici şi serioşi în intenţiile lor vor 
putea înţelege ce anume au de reparat, cât de mult trebuie să se implice şi cât de 
periculoase sunt acum compromisurile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi obstacolul ca un 
profesor atent, ca pe un maestru care-ţi spune ce te opreşte din a te extinde, din a fi 
mai puternic, din a fi complet. 
 

Vineri, 1 februarie 
Vineri  1- 2-2013  2:28 Mercury (Aqu) Squ [Sco] Node 
Vineri  1- 2-2013  3:15    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 
Vineri  1- 2-2013  7:03     Sun (Aqu) Tri (Lib) Moon 
Vineri  1- 2-2013 12:53    Luna(Lib) Tri (Gem) Lilith 
Vineri  1- 2-2013 15:32    Luna(Lib) Squ (Cap) Juno 

 
Opoziţia Lunii cu Uranus, împlinită ieri înseamnă menţinerea în sfera de 

influenţă a careului Uranus-Pluton. Azi, Luna va împlini careul cu Pluton şi nu 
oricum, ci concomitent cu împlinirea careului lui Mercur la Axa Dragonului. Dacă, 
pe o parte, conflictul dintre neobişnuit şi impersonal este un element cunoscut, 
relativ uşor de încadrat, careul lui Mercur la Axa Dragonului nu vine cu o 
informaţie continuă, nu ne aminteşte de o problemă care are caracter permanent 
dar pe care preferăm să o uităm din când în când pentru a ne mai ocupa şi de altele. 

Azi uităm de ţintele pe care ni le-am propus şi ne interesăm numai de 
obstacole, de ceea ce credem că ne frânează demersul, evoluţia, de ceea ce ne 
împiedică să ne simţim bine. Vorba poate fi azi dură, poate prea dură pentru ceea 
ce critică, prea tăioasă pentru a rezolva ceva cu secţiunea pe care o va impune. 

Luna, în a doua zi de Balanţă, aduce sociabilitatea drept calitatea cea mai 
mare pe care trebuie să ne-o însuşim şi teama de singurătate, de banal, simplu, 
ridicol ori urât, impus, indecent, elementul care ne tulbură cel mai mult. Pentru 
cine ştie că acestea sunt cele două elemente pe carele va avea în talerele sale 
balanţa vieţii, este simplu de găsit echilibrul, simplu de identificat mijloacele prin 
care să fie combătute. Cei mai mulţi dintre oameni vor privi însă episoadele acestei 
zile cu tristeţea că totul este îndreptat împotriva lor şi vor căuta în trecut episoade 
care să le susţine această observaţie negativă. Ei nu ştiu că agresorii nu au azi 
vocaţie în a acţiona asupra celor din jur, ci sunt fiinţe disperate care lovesc în aerul 
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din jur pentru că nu văd acolo ceea ce cei din jurul lor ştiu că există. În felul acesta 
ne încărcăm sufletul şi cu probleme imaginare, pe lângă cele care există deja şi care 
sunt reale. Dacă oamenii se opresc doar în acest stadiu al observării şi nu merg mai 
departe, nu doresc să uzeze şi de discernământ pentru a selecta informaţiile, pentru 
a separa lumina de întuneric şi a vedea corect formele născute din combinaţia celor 
două, vor atinge uşor drama, nervozitatea, irascibilitatea, toate susţinute pe frică, o 
frică suspectă pe care va considera că nu o pot controla şi îi este impusă din 
exterior. 

În aceste momente, teama, ce apare sub formă de grijă, stres, indecizie, nu va 
putea fi anulată decât prin acceptarea sacrificiului. Azi sacrificăm un membru al 
alaiului nostru, o fiinţă închipuită ori ne desprindem de un demers care nu ducea 
nicăieri. Acesta moare şi sacrificiul său nu va fi în van pentru că din acest episod se 
naşte lumina înţelegerii. Înţelegem că suntem agresaţi de propriile gânduri, 
propriile închipuiri, de ceea ce nu putem accepta la ceilalţi ori de ceea ce nu 
înţelegem, adică de un întuneric apăsător şi trist. Cu cât convieţuim mai mult cu 
această stare cu atât punem pe suflet o greutate şi mai mare, cu atât mai mult ne 
depărtăm de simplitate. 

Careul lui Mercur la Axa Dragonului constituie etalonul, reperul principal şi 
energia de bază pe care o vom folosi azi, iar trigonul luminariilor forţa cu care 
intervenim în orice eveniment. Cu alte cuvinte, multe vom observa că multe din 
tensiune le ardem prin efort fizic, prin muncă, prin serviciu, prin dedicaţie, prin 
susţinerea comunităţii, a celorlalţi, prin dezvoltarea unui comportament care 
sporeşte lumina, nu confuzia, însă asta nu înseamnă că şi motivaţia va fi la fel de 
corectă şi înaltă. Multe dintre evenimente se vor derula de la sine şi mulţi vor 
refuza să creadă că ei cer să se consume aşa. Asta se întâmplă pentru că în fundal 
Venus şi Marte, exponentele plăcerii şi dorinţei, traversează azi ultimele grade ale 
zodiilor Capricorn şi respectiv Vărsător. Prin această forţă vom crede că suntem 
puternici şi ştim bine care este locul în familie, în cercul de prieteni, de cât de multă 
energie dispunem şi până unde se poate merge cu folosirea puterii personale. 
Aceste impulsuri ne duc spre competiţie la cea mai mică opoziţie, fie şi numai 
verbală şi consumul va fi şi mai mare. 

Privind în ansamblul ei ziua de 1 februarie ne convinge că viaţa este dificilă, 
că alegeri sunt delicate şi că oricât de mult ne-ar plăcea nu putem rămâne în stadiul 
acesta. Cu toate acestea, ceea ce ne tulbură constituie dorinţe şi plăceri 
transformate în frustrări şi le întâlnim azi tocmai pentru a le vedea şi soluţiona. 
Mulţi vor prefera să parcurgă această etapă în minte, prin folosirea puterii 
gândului, prin călătorii virtuale, printr-o răscolire a amintirilor. Dacă atingem 
stadiul în care să acceptăm destinul aşa cum s-a construit el şi să nu ne mai dorim 
să schimbăm haotic, ci doar atunci când suntem invitaţi să facem asta, înseamnă că 
obstacolul frustrărilor s-a diminuat suficient de mult încât să se poată trece peste 
el. Dacă nu, ziua poate deveni un exponent al agresiunilor care ne vin de peste tot, 
al privirilor tendenţioase, al suspiciunii care nu ne dă pace. 

Prin urmare, începutul lunii februarie aduce tendinţa de a considera că 
marile probleme ale vieţii nu sunt decât furtuni într-un pahar cu apă, în timp ce 
micile nemulţumiri, privite acum disproporţionat nu sunt văzute ca mari încercări 
existenţiale. Această discrepanţă aduce energia personal în punctul de a lucra cu 
iluzia la intensitatea cu care ar fi trebuit să lucreze cu problemele reale, dar de a nu 
obţine niciun rezultat pentru că nu aceasta îi era destinaţia. Cine va putea să se 
detaşeze de acest joc, va vedea cât de intensă este iluzia şi cât de tare ne îndeamnă 
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să acţionăm împotriva aceea ce ar însemna neîmplinirea destinului. Dacă 
împotrivirea înţeleptului se traduce prin �Eli, Eli lama sabachhtani” (Doamne 
Dumnezeule de ce m-ai părăsit), omul comun insistă pe ideea �Nu am nevoie de 
nimeni�, �Nu vreau să văd pe nimeni�, �Nu suport pe nimeni�, nu că ar exista 
diferenţa între intensităţi, ci doar diferenţe între modul cum şi-au construit 
realitatea. Azi suntem tentaţi să negăm ceea ce este ce mai bun şi valoros în propria 
viaţa însă printr-un joc periculos al minţii ajungem să nu mai vedem ceea ce este 
esenţial, să nu vedem realitatea şi ne izolam. Cea mai dureroasă izolare, indiferent 
de nivelul pe care-l avem este să fim separaţi de ceea ce iubim mai mult şi aceasta 
este una din marile încercări ale vieţii. 

Cum este şi firesc, fiecare va traversa această experienţă după cum şi-a 
construit viaţa şi priorităţile, după ce anume consideră că este demn de iubire. 
Careul lui Mercur din Vărsător la Axa Dragonului, atât de mult lezată de nevoia de 
a avea şi a folosi puterea în această lume, îi va pune pe oameni în postura de a uita 
scopul cel mai rafinat al iubirii, acela de a înălța, şi o ucid cu suspiciune, orbire, 
durere, frustrare. 

Ceea ce ucidem azi nu se va mai întoarce şi tocmai de aceea recomandarea 
este aceea de a cultiva azi iubirea, chiar dacă toate argumentele din lumea ne spune 
că am iubit ceea ce ne-a făcut să suferim mai mult. Nu, iubirea nu produce 
suferinţa, ci teama de nu o pierde, cea care ne face să o încuiem într-o colivie 
crezând că prin asta devenim proprietarii ei. Iubirea zboară liberă ca păsările 
cerului, după reguli, după curenţi pe care noi nu-i ştim încă, dar pe care îi vom afla 
dacă ne vom ridica în înaltul cerului împreună cu ea. În colivie, oricât de mare şi 
luxoasă ar fi, nu putem afla asta şi vom sfârşi dezvoltând un sentiment de dispreţ 
faţă de ceea ce, la un moment dat, în viaţă, a constituit cel mai la îndemână 
instrument pentru a ne convinge că trăim și experiența ne este integră: colivia. Fiţi 
liberi! Viaţa însăşi explorează. 

 
Sâmbătă, 2 februarie 

Sambata  2- 2-2013  3:02    Luna(Lib) Tri (Aqu) Mercury 
Sambata  2- 2-2013  3:53    Mars (Aqu) --> Pisces 
Sambata  2- 2-2013  4:46   Venus (Cap) --> Aquarius 
Sambata  2- 2-2013 14:01    Luna(Lib) --> Scorpio 
Sambata  2- 2-2013 14:38    Luna(Sco) Tri (Pis) Mars 
Sambata  2- 2-2013 14:57    Luna(Sco) Squ (Aqu) Venus 
Sambata  2- 2-2013 17:44    Luna(Sco) Tri (Pis) Neptune 

 
Azi Venus şi Marte îşi schimbă semnul şi asta chiar de dimineaţă. Luna, de 

asemenea, îşi finalizează tranzitul ei prin Balanţă şi în mijlocul zilei va trece în 
Scorpion (cădere) împlinind cu Marte și Neptun câte un trigon și cu Venus un 
careu. 

În Peşti Marte devine dramatic, iar dorinţele sale sunt ghidate în funcţie de 
acest stimul. Totul din jur nemulţumește, plictiseşte, doare sau împovărează şi 
până pe 12 martie, când va trece în Berbec (domiciliu) Marte ne încarcă de tristeţe, 
de supărare aducând vieţii o constrângere de această dată nu din exterior, ci din 
interior, din modul cum lucrăm cu sentimentele şi cum ne alegem evenimentele la 
care dorim să participăm. Totuşi, mulţi ştiu că Marte în Peşti duce la o 
administrare dureroasă a fondului afectiv, însă se uită că dualitatea zodiei Peşti 
poate pune vibraţia lui Marte în postura de a se sustrage complet emoţiilor şi a 
dezvolta o raţiune agresivă, îndreptată împotriva oricăror forme de emoţie. 
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De partea cealaltă, Venus în Vărsător devine prea interesată de libertatea de 
expresie, căutând să se manifeste prin sentimente neobişnuite, prin doborârea 
barierelor de vârstă, cultură, tradiţie şi impune cercetarea a ceea ce nu poate fi 
tangent la nefiresc, la ceea ce poate duce fiinţa la a trăi mult, dar neesenţial. De 
asemenea dualitatea Vărsătorului poate pune planeta Venus în postura de a se 
sustrage căldurii sentimentului, reuşind să rănească uşor şi reuşind să se adapteze 
după stimulul care vine din jur, să-şi prelucreze instrumentele după adâncimea şi 
calitatea anturajului. 

Şi într-un caz, şi în celălalt, vom constata o modificare într-o direcţie 
nefirească producându-se o inversare a vibraţiilor. Sentimentul datoriei, 
seriozitatea faţă de muncă şi efort, faţă de ceea ce trebuie săvârşit cu orice preţ, 
trăsături susţinute de Venus din Capricorn, trec acum sub aripa protectoare a lui 
Marte din Peşti, devenind obsesie, corvoadă, muncă a lui Sisif, neputinţa de a ieşi 
dintr-un cerc vicios, neputinţa de a renunţa la un proiect fie dintr-o constrângere 
interioară, fie pentru că asta cere costuri şi mai mari. De partea cealaltă, nevoia de 
independență, construirea unui segment de intenţii și dorinţe care să ne îndrepte 
spre un anumit segment social, cultivarea plăcerii de a şti, exprima, desfăşura, 
împărtăşi, ce erau pe frecvenţa lui Marte din Vărsător, devin acum expresia lui 
Venus din Vărsător, care nu va putea nicidecum să susţină forţa de până acum, dar 
o va ascunde, preluând din jur ceea ce ar fi trebuit de fapt să dețină ori să ofere. 

Oricare dintre aceste planete, privite în mod sigur nu dispun de puteri 
negative, însă împreună ele vor merge pe direcţia zilelor anterioare: eşec, confuzie 
de termeni, de idealuri. 

 Ceea ce este clar vine din faptul că, incitată de alte unghiuri, schimbarea va 
deveni acum un efect al unor evenimente ce s-au consumat de luni încoace. Din 
nefericire, nu este ceea ce ne-am dorit, dar asta nu înseamnă că nu putem să 
integrăm aceste energii pentru a le oferi un rost. A face asta înseamnă de fapt a 
accepta că schimbarea s-a produs, adică a recunoaşte realitatea aşa cum nu am 
reuşit să facem ieri. Dacă în raport cu ceilalţi asta implică şi a recunoaşte un adevăr, 
a da răspuns la o solicitare, a ridica un semn de întrebare şi prin asta a recunoaşte o 
preocupare, a dărui mai mult, a susţine şi chiar a promite, în raport cu propria 
persoană vom dezvolta un mod complicat de a selecta informaţia. Adică ceea ce 
gândim nu e bun, ce simţim nu se poate aplica, ce vedem nu este real, ce mâncăm 
nu ne prieşte, iar ce cumpărăm se dovedeşte a fi defect ori nu ne mai este necesar. 
Dacă oamenii simpli îşi opresc observaţia la acest stadiu al evenimentelor, cei care 
sunt obişnuiţi să lucreze cu noţiunile abstracte vor simţi că în spatele acestor 
episoade există ceva, iar acel “ceva” este dictat de obişnuinţă, tabiet, din obsesii ori 
din plăcerea de a face acelaşi lucru care ne umplea cândva timpul, ne oferea 
senzaţia că ne relaxăm activ, că ne odihnim, că ne vindecăm. 

Nu trebuie să uităm că dacă Vărsătorul este semnul domeniilor de graniţă, 
dezvoltându-ne puternice ataşamente afective față de ceea ce ne oferă senzaţia de 
confort, putere sau cunoaştere, Peştii induc somnul, ca relaxare, ca o odihnă, sau 
somnul profetic care nu doar depăşeşte bariera necunoscutului, ci aduce de acolo 
semnul absolut al schimbării şi al confirmării că dincolo de ceea ce vedem cu ochii 
fizici mai există ceva şi ceea ce există este esenţial. Astfel, între plăcerea de 
neconvenţional (Venus în Vărsător) şi dorinţa de izolare în odihnă ori inspiraţie 
(Marte în Peşti) ziua ne pune în contact prea dur cu informaţii astrale care ar fi 
trebuit să vină spre noi pe rând, pentru a le asimila şi integra corect. 
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Prin urmare, azi suntem solicitaţi, poate chiar suprasolicitaţi. Vin spre noi 
energii care nu pot fi integrate dintr-odată decât de cel care are o mare măiestrie în 
a se adapta la schimbări astrale rapide. Neputinţa de a ne adapta aduce neplăceri 
de natură fizică, pornind de la o stare de disconfort muscular, până la tensiunea de 
natură neurologică, dar şi neplăceri de factură relaţională ca şi cum nimeni nu 
poate pricepe clar şi simplu ceea ce interlocutorul îi spune. 

Cu alte cuvinte, 2 februarie este o zi răsturnată, complicată de ceea ce trebuie 
să folosim şi nu am integrat încă, apăsătoare pentru că ne sunt adresate întrebări la 
care nu avem încă răspunsuri. 

Pe fundal, Luna, trecând de la Balanţă la Peşti ne schimbă părerea pe care 
ne-am atribuit-o până acum, aceea de fiinţe descurcăreţe, de element cheie într-un 
demers, de persoane faţă de care cei din jur nu-şi pot schimba opinia, în fiinţe care 
sunt încurajate de auditoriu să caute, să răspundă, să ofere şi prin asta să se 
descopere, să se dea de gol. 

Azi lipsa de educaţie va fi grea, de neacceptat, de neînţeles, de neintegrat şi, 
ca într-un paradox, absenţa educaţiei nu înseamnă o energie, ci un gol pus în locul 
unde ar trebui să fie ceva şi, din această cauză, lipsa sa nu se poate investiga pe 
sine. Va fi evident că azi cei care suferă, care sunt trişti, nemulţumiţi, care critică au 
carenţe majore în educaţie și drama lor va fi dată de faptul că nu-și vor putea 
investiga propriile lipsuri pentru a se dezvolta, nu vor ști cine este de vină sau nu 
vor ști nici măcar ca există o problema, ci doar că vor, dar nu pot obține și nimeni 
nu-i poate ajuta în sensul acesta. 

Perspectiva celor două structuri care sunt modificate azi (dorinţa şi 
sentimentul, adică Marte şi Venus) ne vor expune şi, slăbiciunile pe care nu am 
dorit până acum să ni le înţelegem ori să ni le acceptăm, vor trebui înţelese de cei 
din jur şi acceptate de aceştia pentru a ne putea obişnui cu gândul că nu este ceva 
ce trebuie ascuns, ci explorat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a porni, chiar de dimineaţă, cu 
gândul că nimic din ceea ce ne tulbură nu este real. Privind irealitatea de acum ne 
constrângem mentalul să privească prezentul din alt unghi. Aşa se întâmplă de 
fiecare dată când survine o schimbare de registru energetic. Pornind de la ideea că 
nu este real ce percepem, nu anulăm nimic din calitatea unui proces, ci rotim 
cadrul în care el se desfăşoară pentru a-l vedea altfel. Doar atât trebuie să facem azi 
pentru a integra. 

 
Duminică, 3 februarie 

Duminica  3- 2-2013  3:37    Luna(Sco) Tri (Pis) Chiron 
Duminica  3- 2-2013  8:13    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 
Duminica  3- 2-2013  9:44    Luna(Sco) Con (Sco) Saturn 
Duminica  3- 2-2013 15:56     Sun (Aqu) Squ (Sco) Luna(Half Moon) 
Duminica  3- 2-2013 21:24    Luna(Sco) Sex (Cap) Juno 

 
3 februarie este o zi care ne invită la adâncime în gândire. Va fi, de asemenea, 

o zi destul de grea, de încercată, de complicată şi poate chiar de dureroasă pentru 
cei care nu au avut timpul necesar pentru a se echilibra din punct de vedere afectiv 
ori pentru a-şi recalibra dorinţele şi necesităţile. Nefăcând asta, ultima zi a 
săptămânii îi îndeamnă să facă multe, prea multe şi să nu poată finaliza nimic. Asta 
înseamnă consum şi totul va fi argumentat de necesitatea de a calcula corect timpii 
de lucru, de a ne încadra în promisiunile făcute, de a dovedi seriozitate ori de a 
proba că experienţele lunii ianuarie au fost constructive. Din această cauză ne 
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amintim ce am citit, cum am înţeles anumite conjuncturi, care ne-au fost 
recomandările, cum am găsit un anume produs, ce abordare am dezvoltat şi cum 
am gestionat etapele ce au urmat achiziţionării lui. Aceste procese se vor dovedi azi 
mai importante decât finalitatea în sine şi ele sunt susţinute de un individ care nu 
lucrează cu sine, ci se lasă în voia anumitor procese subtile. Azi înţelegem că 
diferenţa dintre omul comun şi cel care lucrează bine cu noţiunile, stă în alegerile 
personale. Aşa cum corpul munceşte pentru a atinge dimensiunea ideală şi asta 
înseamnă maturitate, la fel şi structurile afectivă şi mentală lucrează pentru a se 
dezvolta, însă ele sunt ţinute în structuri rigide şi nu se pot desfăşura în voie. Aceste 
cuşti sunt date de invidie, avariţie, minciună, egoism, lene etc. Când realizăm că 
stadiul nu este cel adecvat dăm vina pe colivie crezând că dacă am înlăturat-o, 
pasărea va zbura fericită. Nu, categoric nu. Eliberată, dar fără educaţie, pasărea va 
căuta o altă colivie pentru că nu are dezvoltat gustul traiului în libertate, nu iubeşte 
libertatea, nu a fost învățată să facă asta. Aşa descoperim că dacă nu suntem leneşi, 
devenim invidioşi pe cei care muncesc puţin şi câştigă mult, dacă nu suntem 
invidioşi sigur nu suntem nici motivaţi să facem efortul necesar pentru a ne şlefui şi 
aşa descoperim că acestea merg mână în mână. Deci, este nevoie de educaţie, de 
rafinament, de a iubi energia şi apoi de a o trimite în înaltul cerului pentru a se 
transforma în explozie de culori și a înţelege de ce artificiile de acest fel au nevoie 
de mari spaţii în a se desfăşura şi a nu considera că a fi liber înseamnă a le aprinde 
şi în casă. 

Finalul săptămânii este, aşadar, un corolar al ideilor despre viaţă. Orice 
atingem azi devine bucurie sau tristeţe, neputinţă ori succes, curaj ori laşitate. 
Chiar dacă jocul extremelor ne-ar putea duce cu gândul la anul 2012, deja ne 
depărtăm de vibraţiile acestuia şi ceea ce ne vine de acolo nu poate fi un proces 
natural, ci un act de voinţă personală şi deci există un scop care porneşte din 2012 
şi vrea să se împlinească acum. Ceea ce vine din 2012 va avea, însă, nevoie de 
propria înţelepciune. Deci dacă ne amintim episoade din acest an să nu ne risipim 
în soluţii sterile cu care să ne bruscăm prezentul, gen “Atunci nu am putut, dar 
acum pot� pentru că nici acum nu se poate, nici acum nu se va reuşi mânuirea cu 
măiestrie a noţiunilor ori a energiei. 

Luna şi Saturn se întâlnesc azi într-o conjuncţie şi întreaga zi, până mâine la 
ora 3:46 când va fi în conjuncţie cu Capul Dragonului, Luna va fi purtătoare de 
lumină. Astfel, în fiecare lună, de fiecare dată când Luna va trece prin Scorpion, 
până în septembrie, când Saturn şi Capul Dragonului vor fi în conjuncţie, 
experienţa, maturitatea şi înţelepciunea de viaţă, că este desprinsă din poveşti 
personale de viaţă sau din relatări ale celorlalţi, vor trebui să aibă un rost, să se 
topească în idealuri proprii, să-l întărească, să-l consolideze, să dea rostul 
existenței, fiecare după cum îi este destinul. Omul comun numeşte asta �Am învăţat 
de la această persoană cum să devin om�, �M-am schimbat datorită lui/ei�, �Am 
primit ceea ce nu puteam primi singur” ș.a.m.d. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne încurajează să ne adâncim mintea 
în noţiuni care au mare greutate în destinul propriu. Unii, care privesc viaţa cu o 
înţelegere superficială, nu pot integra aceste înţelesuri decât cu ajutor. Nu mai 
contează dacă fac asta prin implicarea unei persoane din jur sau dacă, la un 
moment dat, ştiu, intuitiv, ce trebuie făcut. Importantă este finalitatea. Cine uită că 
finalitatea oricărui lucru, idee, gând, intenţie ce ne învăluie azi este consolidarea 
destinului va traversa o zi agitată, epuizantă, încărcată de gânduri şi până la urma 
epuizantă prin săvârşirea acestor procese atât de complicate. 
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Libertatea de a simţi şi gândi vor trebui să facă minuni azi. Universul nu face 
risipă, tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a cultiva 
gândul care ne spune că suntem puternici şi pregătiţi pentru tot ceea ce suntem 
invitaţi să facem. 
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Săptămâna 4-10 februarie 2013 vine cu un mesaj intens care, în același timp, 
constituie și o lecţie de maturitate, şi o invitaţie la a ne depăşi propria condiţie. 
Mulţi vor refuza beneficiile ei, preferând să se îmbrace în hainele agresivităţii ori 
ale celor marcate de virtuţile materiale ale societăţii de consum. Chiar şi pentru 
aceştia săptămâna aduce beneficii, chiar şi pentru ei universul oferă privilegiul de a 
înţelege că viaţa este mai mult decât pluteşte în jurul nostru acum, că timpul nu 
este decât o suită de evenimente, o ordine a secvenţelor de transformare ce au 
propria lor memorie şi care ţin să ne atragă în permanenţă spre noi forme de 
experimentare. 

Săptămâna va avea în centrul sau trigonul lui Venus cu Jupiter şi va căuta să 
pună pe fiecare eveniment o mare greutate pentru a strivi suferinţa ori pentru a-l 
face pe individ să înţeleagă că el, prin puterea sa, trebuie să vadă cât de departe 
poate merge cu comportamentul său. Este săptămâna în care libertăţile pot scăpa 
de sub control. Astfel, putem să ne confruntăm cu o invadare a mediului personal, 
cu o căutare a soluţiilor fanteziste care nu pot fi aplicate acum, dar care ne vor ţine 
mintea captivă în demersuri lipsite de simţ practic. 

În acelaşi timp este şi săptămâna înţelegerii. Ingresul lui Mercur din Peşti ne 
va spune că ideea are nevoie de etaloane verificate în timp pentru ca soluţiile sale să 
nu parcurgă inutil etape care au fost deja experimentate de alţii. În felul acesta, 
ajungem să ne expunem pericolului de a repeta aceeaşi eroare ori a o reproduce pe 
a altora, de a crea un scenariu ori de a ne opri din orice formă de evoluţie, 
dezamăgiţi de faptul că această viaţă este plină de obstacole. Încărcătura zodiei 
Peşti, ce le apare părea altora ca maturitate, atunci când vine cu mesajul 
dezamăgirii pe acest segment scoate în evidenţă o înclinaţie spre a trăi prin simţuri 
şi de a ne declara nemulţumiţi dacă această zonă nu este avantajată. 

În felul acesta înţelegem că multe din constrângerile săptămânii ne 
îndeamnă să ne maturizăm, să abordăm viziunea de ansamblu şi să nu ne mai 
blocăm la nivelul unor persoane care până acum ne-au dovedit tot ceea ce puteau 
face. Să dăm tonul schimbării, aducând un strop de înţelegere evenimentelor care 
ne apasă şi să le vedem din alt unghi. Trecerea de la Vărsător la Peşti şi, implicit, 
combinaţia celor două zodii înseamnă şi combinaţia dintre inteligenţă şi 
cunoaştere, dintre experimentare şi inspiraţie, iar această săptămână nu ne pune să 
ne batem pe una dintre aceste două direcţii, ci să le integrăm pe acestea într-un 
mod armonios, simplu, delicat pentru a fi mobili, dinamici, flexibili şi înnobilaţi. 
Practic fiecare zi vine cu un mesaj nou şi toate ţin să ne încurajeze cultivarea 
gândirii practice, nu materialiste, cea care integrează fiinţa în ansamblul ei, nu doar 
corpul, mintea, emoţiile cu capriciile ori nevoile lor. 

Din această cauză este o săptămână încărcată, apăsătoare în care ne vom 
simţi mai curând motivaţi să ne revoltăm împotriva aceea ce nu pare să fie în 
ordinea ştiută. Dacă vom face un minim de efort să înţelegem că noutatea este de 
fapt o extensie, un nou pas, nu ne-am mai simţi atât de agasaţi de varietatea de 
informaţii şi am gândi relaţiile sociale prin simplitate, prin firesc. 

Avertismentul acestei săptămâni este acela legat de sinceritatea faţă de sine. 
Orice greutate care ne vine din partea universului are, întotdeauna, şi o 
contragreutate. Tocmai de aceea este indicat să ne căutăm în interior acel element 
care ne ajută să încadrăm episoadele corect, să le vedem lucid şi să facem faţă 
efortului de a lucra cu informaţia pe fondul afectiv încordat care ne vine din 
accentuarea zodiei Peşti. 
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Luni, 4 februarie 
Luni  4- 2-2013  3:46    Luna(Sco) Con [Sco] Node 
Luni  4- 2-2013 14:30    Luna(Sco) Squ (Aqu) Mercury 
Luni  4- 2-2013 17:45    Luna(Sco) --> Sagittarius 
Luni  4- 2-2013 21:22     Sun (Aqu) Tri (Gem) Lilith 
Luni  4- 2-2013 21:24    Luna(Sag) Squ (Pis) Mars 
Luni  4- 2-2013 21:29    Luna(Sag) Squ (Pis) Neptune 
Luni  4- 2-2013 22:55    Mars (Pis) Con (Pis) Neptune 
Luni  4- 2-2013 23:39    Luna(Sag) Sex (Aqu) Venus 

 
Pe ultimul segment al zodiei Scorpion, Luna se întâlneşte cu Capul 

Dragonului şi ne duce în pragul debutului unui nou ciclu draconitic. Calităţile 
morale, nevoia de dreptate, lupta cu incertitudinile, nevoia de a ridica nivelul de 
înţelegere, de a depăşi stadiul cunoaşterii materialiste şi de a înţelege esenţa 
lucrurilor ne face să privim societatea, de-a lungul următoarelor patru săptămâni, 
drept principala sursă de conflict. Mulţi s-au obişnuit să arate cu degetul în direcţia 
în care sunt adunaţi cât mai mulţi oameni pentru că evaluările superficiale sau 
proiecţiile pe care le fac să-şi găsească un teren fertil, să poată găsi măcar un 
echivalent particular la toate aceste generalităţi. Această manieră de a judeca 
lumea, această maimuţăreală, este adesea confundată cu ideile lansate pe baza 
discernământului care, într-un anumit context, cer o generalizare. 

Azi, când Soarele şi Lilith sunt în trigon, ne îndreptăm gândurile spre buna 
conduită. Soarele din Vărsător ne va inspira, ne va ridica nivelul de înţelegere, ne 
va expune în faţa unor probleme pe care să le vedem disproporţionat, adică mai 
mari decât sunt şi, soluţionându-le, să beneficiem de o creştere a stimei de sine, a 
încrederii în sine. În acelaşi timp, ziua ne va ajuta să ne sporim bagajul de 
cunoştinţe, însă oferindu-ne soluţii practice la probleme emoţionale, adică va 
suprima dorinţa în faţa voinţei de grup, a interesului colectiv, a scopului, a menirii, 
a angajamentului pe care ni l-am luat (conjuncţia Marte-Neptun). 

Şi într-un caz, şi în celălalt, ideea de dreptate, fie că vine din derularea unor 
demersuri sociale, fie că ne-o facem singuri, aduce o greutate aparte nevoii de 
vitalitate, de muncă, de recompensă a muncii prestate. În felul acesta apar 
suprapuneri ale interesului de grup cu cel personal, a confuziei care apare între 
nevoia de a fi bine primit acasă şi de a nu fi numit Fiul Risipitor, de a pune o 
greutate prea mare pe ce pot şi ce nu pot face familia, colegul de serviciu, 
structurile administrative, un protector, un ghid. Ceea ce solicităm acestor 
persoane sau structuri putem rezolva şi singuri, doar că azi ni se va părea mai 
simplu să întindem mâna, să vindem un zâmbet, să punem la bătaie o linguşeală şi 
prin acestea să obţinem tot, convertindu-ne energia şi timpul. 

În aparenţă simple, acestea sunt indicii ale faptului că există justiţie divină, 
că unii sunt încercaţi pe bun simţ, iar alţii pe muncă şi devotament. Pământul este 
elementul care ne ajuta azi să ne facem planuri de viitor, să apelăm la rude, la 
cunoscuţi, la acţionari, să investim în obiecte, să alegem partenerii de dialog pe 
baza fricii de a nu fi contrazis, respins, solicitat pe sentimente ori mental. Un 
pasionat de astrologie, privind tema debutului acestui ciclu draconitic, ar putea trăi 
un moment de derută. Nu există în zodii de pământ decât Pluton şi Junon, ba 
dimpotrivă aerul şi apa sunt elementele care predomină în această zi. Acest 
pasionat de astrologie care urmăreşte cu tema zilei în față explicaţiile incluse în 
aceste analize va trebui să urmărească cu atenţie casele echivalente zodiilor de 
pământ şi, în felul acesta, va vedea trigonul Venus-Jupiter legând casele II-VI adică 
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vor reuşi să localizeze unde este ascunsă cheia succesului. Acest trigon între Venus 
și Jupiter se va împlini abia joi, 7 februarie, dar va fi activ întreaga săptămână şi va 
reuşi să pună pe dezideratele morale şi spirituale ale următoarelor patru săptămâni 
o savoare aparte. 

Dacă din casa a II-a ne vin nevoile comune, primare, acumulările şi tot ceea 
ce de-a lungul vieţii considerăm că ne hrăneşte, în casa a VI-a ardem o parte dintre 
acestea pentru a ne purifica şi a descoperi care ne sunt obstacolele, limitările 
interioare, ce nu putem dărui şi de ce, cum să muncim mai mult şi de ce. O muzică 
aparte ne face să înţelegem că rezultatele stabile nu vin decât prin sacrificii, prin 
efort, prin dedicare, iar cele două case excelează, fiecare pe segmentul ei, la acest 
capitol. 

De asemenea, este oportun să indicăm aici şi banul, ca produs final al valorii 
muncii, ca etalon în a favoriza mişcarea celorlalte valori pe baza unui accept 
general. Banul, atât de dorit şi, în acelaşi timp, atât de blamat, atât de acuzat că 
reprezintă simbolul ruşinii şi elementul care marchează decăderea şi ruperea de 
lumina spiritului, pentru că îi încurajează pe oameni să-şi exploreze uitarea 
sufletului într-un mod plăcut şi degradant, devine un obstacol și deopotrivă un 
mijloc de investigare a propriilor slăbiciuni. Nu, banul nu este de vină pentru 
treaba aceasta, ci ceea ce reprezintă el, valoarea care produce mişcarea celorlalte 
energii. Ezoteriștii spun că egregorurile naţiunilor stabilesc greutatea monedei, 
însă se înşeală. Voinţa de grup, nu neapărat cea a egregorurilor stabileşte calitatea 
acestei valori. Cum poate însă banul să ridice şi să coboare atât de uşor? Simplu. 
Există trei categorii de bani: venusieni, demonici şi satanici. Banii obţinuţi prin 
munca proprie, fără a vinde din nimbul moral şi fără a atenta la intensitatea muncii 
celorlalţi sunt venusieni, ceilalţi, în funcţie de gradul de speculare, de cât de mult 
adâncesc în eroare individul sunt, întâi, demonici, apoi, dacă sunt câştigaţi prin 
suferinţa celorlalţi, satanici. 

Această împărţire nu au făcut-o pasionaţii de ezoterism ci fiinţele vii prin 
energiile pe care le consideră valori de schimb. Câştigi bani demonici, asta vei da la 
schimb. Câştigi bani demoniaci, asta vei oferi şi la fel se întâmplă şi cu cei 
venusieni. Există însă şi proceduri de schimbare a vibraţiei banilor, dar, până la 
urmă, efortul de modificare a acestora este echivalent cu efortul de a munci corect 
şi în Lumină. 

Începând de azi, Venus, încurajează spre a găsi soluţii pentru bani venusieni. 
Unii s-ar putea să facă muncă Pro Bono până când simt că-şi dau duhul, alţii nu 
trebuie să facă nimic pentru că le vin din jur beneficii de care nici nu au ştiut. 
Venus, dintr-o casă de pământ, intervine în această săptămână pe segmentul 
banilor producând un val puternic, vizibil şi pentru unii extrem de periculos de a 
spori numărul banilor lipsiţi de valoare ori de a pierde agoniseala de o viaţă. 

Pe segmentul acţiunilor comune, spiritul dreptăţii ne va face azi să ridicăm 
tonul, să folosim cuvântul direct sau cel tradus prin gest sau în altă limbă pentru a 
manipula interesul propriu, pentru a obţine un avantaj. Gândul acestei zile este 
însă un etalon pentru definirea moralităţii în următoarele patru săptămâni. Spre 
seară, o parte dintre tensiunile scurte care ne invadează peste zi sunt explicate şi 
diminuate. Efectele lor vor rămâne însă toată săptămâna. 

Prin urmare, debutul săptămânii ni se înfăţişează ca fiind de altă factură 
decât ştim noi că sunt începuturile de săptămână. Azi se va discuta mult despre 
bani, despre valoarea acestora şi aici sunt incluse descinderile împotriva celor care 
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fură, dar nu de la cine trebuie, fură mai puţin decât hoţii veritabili şi sunt daţi ca 
exemplu, uită de importanţa banilor şi se aruncă în cheltuieli prea mari. 

Totuşi, valoarea principală a zilei vine din faptul că mulţi vor privi valorile 
circulante cu alţi ochi. Schimbarea de conştiinţă care vine spre noi în acest an, 
încercare principală a acestui an care ne spune că avem în propria fiinţă un opozant 
puternici face referire şi la acest sector, la cât de bine ştim să ne evaluăm propriile 
rezultate ale muncii, cât de mult respectă efortul celor din jur, cât de serioşi sunt în 
ceea ce ne propunem, pentru că există şi în această lume, ca şi în celelalte, mai 
multe tipuri de recompense. Deciziile personale va trebui să vină azi pentru a 
acorda libertate acestei mobilităţi, nu de a impune preţul şi adâncimea 
recompensei. Azi vom vedea ce fel de depozite valorice avem. Că mulţi oameni ne 
plătesc prin energie pozitivă, admiraţie, gânduri bune, prin a ne solicita sprijinul, 
ajutorul, consultanţa sau cu bani, ține de adâncimea propriului destin și de ceea ce 
cerem universului. În această lume, banul, cel care primeşte cea mai multă atenţie 
dintre toate celelalte valori create, se dovedeşte a fi un instrument extrem de rigid 
şi de neputincios. El nu reprezintă o calitate, ci un rezultat şi când se îndreaptă spre 
conceptul de “privilegiu� calitatea sa, prin atitudinile celorlalţi, devine una 
negativă. Relaţiile dintre benefici pe tema debutului ciclului draconitic ne învaţă că 
mai există o formă de plată, chiar dacă cele trei (venusieni, demonici şi satanici) ne 
calibrează nevoile cu o mare perseverenţă, cea pe care ne-o oferă Iisus ca model de 
libertate de mişcare în această lume: �Daţi cele ce sunt ale Cezarului, Cezarului şi 
cele ce sunt ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu” (Luca 3:25). Răstălmăcită, această 
recomandare le conferă practicanţilor imaturi dreptul de a îmbrăţişa orice formă de 
comerţ fără a avea probleme de conştiinţă şi Bisericii, spre exemplu, să permită 
forma în sânul ei a unor organizaţii gen Opus Dei care activează într-un registru al 
libertăţii care strică, nu al aceleia care zideşte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări cu gândul formele de 
recompense care vin spre noi şi de a le accepta pentru a înţelege dacă este ceea ce 
dorim, ceea ce ne trebuie sau ceea ce putem duce. 

 
Marţi, 5 februarie 

Marti  5- 2-2013  3:32    Luna(Sag) Tri (Ari) Uranus 
Marti  5- 2-2013  4:32    Luna(Sag) Opp (Gem) Jupiter 
Marti  5- 2-2013  7:07    Luna(Sag) Squ (Pis) Chiron 
Marti  5- 2-2013 16:55 Mercury (Aqu) --> Pisces 
Marti  5- 2-2013 21:05    Luna(Sag) Opp (Gem) Lilith 
Marti  5- 2-2013 22:41     Sun (Aqu) Sex (Sag) Moon 

 
Până la ora 16:55, când va trece în Peşti, Mercur este pe ultimul grad al zodiei 

Vărsător şi ne îndeamnă spre supraapreciere, spre a considera că adevărul personal 
este mai important decât cel colectiv, ba mai mult îi motivează pe oameni să lupte 
pentru acest ideal orientându-i mai mult spre latura sa falsă, spre blocarea 
emoţiilor într-un spectru negativ. 

Pe fundal, Luna va atinge momente intense de oscilaţie, punând în cumpănă 
nevoia de armonie, de a interacţiona corect cu anturajul, iar de partea cealaltă 
teama că s-ar putea să nu fie suficient ceea ce facem. Această combinaţie între 
ideal, că ţinta, şi aspiraţia ca motivaţie spre a atinge finalitatea acţiunilor aduce zilei 
de 5 februarie înfăţişarea de justiţiar slab pregătit, care uzează de prerogativele 
funcţiei pentru a striga �Eu sunt cel mai tare�, �Eu ştiu mai bine decât voi� reuşind 
să ne abandoneze într-o stare de confuzie totală. A ne aşeza în această poziţie 
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înseamnă a dezvolta faţă de anturaj o agresivitate care să genereze o contracţie 
puternică a minţii, a corpului şi să ne păcălească prin sănătate remediată cu 
explozia de vitalitate, cu adjudecarea unei funcţii, cu promisiuni deşarte emise din 
defensivă, din teama de înfruntare directă, gen �Îţi dau, numai lăsaţi-mă-n pace”, 
cu liniştea susţinută de nemişcarea ambientului, nu de atingerea acestui stadiu de 
cunoaştere. 

Vărsătorul, prin Mercur, doreşte să intervină acum printr-o acţiune în formă. 
Asta înseamnă că mulţi vor dori să convingă anturajul de ceea ce nu ştiu să facă, 
dar au nevoie să fie crezuţi, acceptaţi, apreciaţi, au nevoie de susţinere. Şi încet, 
fără să observe, ajung să vândă ceea ce nu le aparţine, ajung să obţine avantaje pe 
care, în timp, să nu le poată susţine. Cei care sunt superficiali, care trăiesc prin 
bucuriile de o clipă, văd în evenimentele acestei zile ipostaza perfectă pentru 
adjudecarea unor merite pe care şi le-au dorit foarte mult. Că ele ţin de sfera 
financiară, de cea relaţională, de stima de sine ori că a urmărit atingerea unei 
anumite stări de confort, de încredere şi stabilitate, toate acestea nu sunt decât 
beneficii disproporţionate pe care în viitor nu le vom putea obţine. Unii ajung să 
conducă pentru prima dată o maşină performantă, să vadă un calculator de ultimă 
generaţie, să li se promită un avantaj pe linie profesională ori să considere că e 
momentul că acesta să se producă, toate acestea nu sunt decât tentaţii ale unor 
reziduuri informaţionale pe care nu le-am curăţat suficient. 

Ideea “Am tot ceea ce-mi este necesar� vine să regleze tot acest proces intens 
în care dorinţa de a avea şi posibilitatea, mai mult închipuită, de a obţine, fac din 
această zi una de tensiune şi consum. 

În a doua parte a zilei, când Mercur a trecut deja în Peşti survine liniştea care 
vine din adâncimi. Unii se vor speria de acest val, de adâncimea gândurilor și nu 
vor putea să le integreze în demersurile sociale pentru că, în general, se consuma în 
aspecte superficiale şi caută prin ele să-şi satisfacă nevoile imediate. Mercur în 
Peşti ne aduce dintr-odată oboseala, nevoia de relaxare, de retragere, de 
îmbrăţişare a gândurilor proprii prin conţinutul lor, nu cum s-a-ntâmplat în prima 
parte a zilei, prin efectele pe care le produc, prin îngâmfare, aroganță, prin 
exacerbarea stimei de sine. Se caută ceea ce mulţumeşte cel mai mult, ceea ce 
încântă ori ce hrăneşte o latură a personalităţii care, de regulă, este neglijată. 

Indicat ar fi să se controleze atent acest impuls şi să nu fie lăsat să-şi satisfacă 
această necesitate pentru că Lilith prin opoziţia cu Luna distorsionează necesitatea, 
convingându-ne că dacă ne doare, e urgent, dacă ne gâdilă, trebuie să râdem, iar 
dacă simţul se încălzeşte neapărat simţim căldură. Nu aceste simţuri ne induc în 
eroare şi implicit rezultatul acestor constatări poate fi unul care să ne facă să ne 
îndreptăm, sigur, în mod pozitiv, spre un teren mai puţin corect. 

Unii, în special în a doua parte a zilei, îşi vor dezlănţui imaginaţia, 
închipuindu-şi tot felul de bazaconii, refuzând realitatea şi oferindu-şi doza de 
satisfacţie pe care nu şi-o pot lua din viaţa de zi cu zi. Este, ce-i drept, un mod de a 
evada din suferinţă, nemulţumire sau insatisfacţie, dar nu este esenţa, nu este cea 
ce ne trebuie. 

Nu va fi însă un capăt de lume dacă se va greşi. Nu toţi oamenii caută esenţa 
lucrurilor, nu toţi preferă adevărul, mai ales când doare, nu toţi aleg să simtă 
progresul, cu tot efortul pe care îl implică acest demers, iar asta nu înseamnă că 
sunt vinovaţi, că păcătuiesc mai mult decât au făcut-o până acum. Este însă mai 
puţin importantă acuzaţia venită din partea celor care înţeleg acest lucru. Cel care 
înţelege, dacă va aduce, prin Mercur în Peşti, o ofrandă orgoliului de a şti, observa, 
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accede acolo unde ignorantul nu ajunge, devine el însuşi o pradă a ignoranţei. 
Tocmai de aceea, indiciul că am înţeles şi, în acelaşi timp, am integrat este tăcerea. 
Aceasta este calitatea cea mai mare ce ne vine din exilul lui Mercur prin Peşti. 
Evident, în funcţie de puterea personală, de gradul de înţelegere, de disponibilitate, 
tăcerea poate fi o banală muţenie (a nu divulga un secret, a nu spune ceva, a nu 
rosti cu voce tare un cuvânt, un nume, a nu striga, a nu ridica tonul) sau poate 
deveni Mauna, practica tăcerii interioare, cea care opreşte dialogul interior şi 
distribuie valuri de linişte în toată fiinţa. Fiecare va alege ceea ce i se potriveşte cel 
mai bine, ce înţelege şi ce poate aplica şi, prin această acţiune, prin alegerea în sine 
toţi descoperim că suntem egali şi puternici. 

Prin urmare, ziua de 5 februarie este un demn la înţelegerea propriului 
mod de a simți. Azi ne vom confrunta cu impulsuri care ne vor contraria şi, prin 
intermediul acestora, vom fi pe punctul să săvârşim fapte care lasă răni adânci pe 
corpul anturajului său, la modul concret, vor răni pe cineva din jur. 5 februarie este 
o zi de neatenţie, o zi în care căutând certitudini şi negăsindu-le ajungem să ni le 
inventăm, să ne construim o lume artificială în care să fim apreciaţi sau blamaţi, 
fiecare după ce anume îi provoacă mai multă satisfacţie. 

Această zi de inversiune ne va ţine captivi într-un vis: iluzia puterii. Dacă în 
privinţa emoţiilor oamenii, în general, simt confuz viaţa, se evaluează greşit unii pe 
alţii, în privinţa idealurilor existenţiale, paradisurile pierdute ne vor consuma prin 
uşurinţa cu care invocăm motivul saturaţiei, neputinţei. Mulţi vor considera că ziua 
de 5 februarie este foarte potrivită pentru a clarifica o informaţie, pentru a refuza 
un avantaj ori pentru a pretinde unul. Azi greşim pentru că ne lăsăm influenţaţi de 
impulsuri pe care acum nu le înţelegem şi nici nu le ştim rostul. Începând de mâine 
o parte din ele îşi vor găsi albia şi se vor tempera. Azi ele sunt încărcate de pericol. 

Tocmai de aceea recomandarea este să facem din ziua de 5 februarie o zi a 
tăcerii, a liniştii, o zi în care să privim cu modestie tot ceea ce suntem îndemnaţi să 
facem. 

 
Miercuri, 6 februarie 

Miercuri  6- 2-2013 19:54    Luna(Sag) --> Capricorn 
Miercuri  6- 2-2013 21:07   Venus (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Miercuri  6- 2-2013 23:30    Luna(Cap) Sex (Pis) Mercury 
Miercuri  6- 2-2013 23:40    Luna(Cap) Sex (Pis) Neptune 

 
Azi, spre seară, Luna va trece în Capricorn şi va împlini un sextil cu Mercur 

abia intrat în Peşti, reuşind o simbioză între două planete care gustă din calitatea 
de exil. Ziua devine însă celebră prin sextilul pe care Venus şi Uranus îl împlinesc. 
Aşadar, 6 februarie devine o zi a înţelegerii, a judecăţilor, a comunicărilor prin 
calitatea logicii şi a raţiunii pe care unii le utilizează cu suspiciunea că le ştirbesc 
din sensibilitatea spirituală. Alături de acestea Luna, pentru a da sens acestei zile, 
împlineşte un sextil cu Neptun, cu puţin timp înainte de a se încheia ziua. 

În felul acesta, traversăm o zi de libertate, nu neapărat prin informaţia pe 
care o atingem ori o vehiculăm azi, ci mai ales prin flexibilitatea de care vom da 
dovadă. Că gândim ori simţim, că ne ţinem de acţiunile fizice, de efort ori că ne 
lăsăm antrenaţi de ceea ce ieri nu am putut finaliza, adâncimea încrederii în sine 
atinsă ieri se va menţine şi azi, dar într-un mod mai puţin periculos şi mai puţin 
tragic. Vom folosi însă această încredere pentru a ne arăta atinşi de latura 
romantică a vieţii, de sensibilitate, de procesele sociale care au o puternică 
amprenta afectivă şi care să ne lase impresia că am reuşit să găsim cheia succesului. 
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La fel ca şi ieri, ne păcălim sperând la ceea ce nu are durabilitate, însă este 
important să experimentăm. Libertatea de expresie este elementul care ne 
îndeamnă să ne apropiem de oamenii care nu primeau din partea noastră prea mult 
credit şi în care nu aveam deloc încredere. Acum aburii unei noi înţelegeri ne 
suprima suspiciunea ori ne intensifică încrederea până la limită în care barierele 
date de sex, nivel de cultură, vârstă, religie, prejudecăţi să cadă. În primul rând, 
acum, această modificare de registru ne face să ne simţim mai bine cu propriul 
corp, ca şi cum suntem revigoraţi, revitalizaţi, apoi devenim mult mai activi pe 
planul emoţiilor, iubind uşor, simplu sau iertând diversele episoade care s-au 
consumat anterior. Aşa cum ştim din calitatea pe care o îndeplineşte în această 
perioadă Venus, norocul ne îndreaptă spre a ne înţelege rolul şi funcţia practică a 
demersurilor sociale. Unii vor traduce bunele înţelegeri ca pe o oportunitate în a 
câştiga mai mulţi bani ori în a-şi spori nivelul de cunoştinţe, alţii vor fi invitaţi la 
muncă, privind sarcini suplimentare ori traversând perioade de confuzie 
socioprofesională. Viaţa nu se poate însă limita doar la nivelul evenimentelor care 
se consuma într-o singură zi. Visul, cel care ne ţine cel mai aproape de zona 
abstractă a vieţii prinde azi aripi şi, întâi de toate, va hrăni speranţa. 

Azi uităm că speranţa este hrana celui neîmplinit şi înţeleptul îşi va pune 
după ureche liniştea activă, nu aspiraţia spre o modificare a condiţiei pe care o 
traversează, chiar dacă asta urmăreşte. Speranţa este elementul ce trebuie tradus 
prin extindere. Azi libertatea de gândire şi simţire care ne spune că traversăm o 
opoziţie ne îndeamnă să ne dorim mai mult, să sperăm mai mult indica ipostaza în 
care oamenii cer mai mult pământ, mai multă agoniseala, mai multă avere, iar aici, 
prin mai mult, este important să înţelegem �mai adânc�, �mai profund�. Va fi însă 
greu să nu privim această oportunitate cu egoism, adică în loc să gândim că valul ne 
duce spre o realizare, să apreciem din perspectiva lui �Eu merit”, “Eu primesc”, “Eu 
mă ridic�, �Eu sunt apreciat�. 

Înţelegerea practică a muncii, de regulă, nu ne ajută să o şi prestăm în 
favoarea evoluţiei spirituale. Mulţi dau vina pe societate, însă uită că gândurile şi le 
aleg singuri, la fel cum îşi aleg meniul. Da, pot deveni victimele mentalităţii de grup 
atunci când aleg să judece satisfacţia şi progresul după etaloanele celorlalţi. Aşa 
ajung să se îndoape cu alimente toxice, să se îmbolnăvească de stres, să li se urce 
tensiunea, să fie dependenţi de emisiunile de ştiri, să-şi piardă timpul preţios pe 
site-uri de socializare hrănindu-se cu speranţa că dacă cineva răspunde în faţa unui 
nume, cel ce poartă acest nume va ieşi din anonimat. Anonimatul se pierde în fața 
lucrurilor esenţiale, iar sextilul dintre voluptoasa Venus şi universalul Uranus, 
adică flexibilitatea ce se probează azi între nevoile personale şi posibilităţile 
segmentului social în care am ales să trăim, va fi o probă de foc a acestei luni. 

Prin urmare, avem azi de a învăţa lecţia înţelegerii profunde. Ea nu va 
putea fi citit din cărţi şi nici înghiţită ca tablete, ci absorbită prin piele, prin emoţie, 
prin idee şi va cere ca monedă de schimb efort susţinut, timp, încredere şi 
determinare. Dacă prin Venus anumite trăiri se pot complica, mai ales în Vărsător, 
unde libertatea pune o greutate prea mare şi nu lasă emoţiile să se decanteze, ci le 
plimbă între noţiuni şi episoade până când nu se mai înţelege nimic din ele, Uranus 
poate şoca prin simplitate, prin depăşirea etapelor, prin atingerea neobişnuitului ca 
proces de derulare ori ca abandonare a etaloanelor frumosului, corectului ori 
superiorului. Ceea ce constituie pentru noi un pas în față, pentru ceilalţi poate 
constitui o stagnare, însă nu ne va interesa. Vom lăuda şi aprecia tot ceea ce ni se 
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pare de mare anvergură, straniu, în afara limitelor care se aflau în faţa ochilor şi 
asta ni se pare un mare progres. 

Dintr-o analiză generală nu se poate şti dacă progresul este iluzoriu, însă se 
poate stabili acest lucru dacă el este susţinut de speranţă. Speranţa este apanajul 
etapelor nefinalizate şi dacă simţim că ne cuprinde puţin câte puţin, nu trebuie să 
ne acuzăm de inferioritate, ci să ne gândim că speranţa în sine ne spune că nu am 
atins finalitatea. 

În rest, informaţiile şi sentimentele sunt instrumente care îmbracă acest 
conţinut şi care vor pune o mare greutate pe demersuri cu cât ele implică mai mulţi 
oameni. Extensia, azi, conţine şi acest risc al efortului aflat în neconcordanţă cu 
îndemnul social. Va trebui ca azi să judecăm dacă este important să ne îndreptăm 
spre o ridicare a nivelului, avansare, reinvestire, nu să procedăm aşa că aşa este 
valul, îndemnul ori că cineva ne recomandă aşa. Anturajul nu are responsabilitate 
individuală, ci doar prin structura de ansamblu pe care o formează. Pentru 
structurile inferioare are reguli, printre care autoreglarea ne va spune nouă, cei care 
avem azi rol de celule, că organismul în ansamblu nu ne protejează în fața erorilor 
individuale. 

Aplecarea asupra acestor judecăţi ne va face să-i privim pe ceilalţi cu libertate 
şi seninătate şi să nu-i mai acuzăm că sunt cauze ale neputinţelor noastre. 
Înţelegerea acestui aspect cere însă un antrenament psihic şi afectiv serios și dacă 
nu vom reuşi să-l dezvoltăm acum nu va fi un capăt de ţară. El ne va atinge, că valul 
energiei astrale vine la fel pentru toți la fel, însă depinde de fiecare cum şi cât va 
răspunde. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu folosi libertatea de 
expresie împotriva individului, ci a obiceiului sau, nu împotriva omului, ci a 
minciunii sale, a comportamentului său pentru a dezveli ochiul de pânza de 
păianjen pe care şi-o secretă singur speriat că lumina îi poate afecta integritatea. 

 
Joi, 7  februarie 

Joi  7- 2-2013  0:59 Mercury (Pis) Con (Pis) Neptune 
Joi  7- 2-2013  2:20    Luna(Cap) Sex (Pis) Mars 
Joi  7- 2-2013  5:36    Luna(Cap) Squ (Ari) Uranus 
Joi  7- 2-2013  7:57   Venus (Aqu) Tri (Gem) Jupiter 
Joi  7- 2-2013  9:11    Luna(Cap) Sex (Pis) Chiron 
Joi  7- 2-2013 13:19    Luna(Cap) Con (Cap) Pluto 
Joi  7- 2-2013 14:43    Luna(Cap) Sex (Sco) Saturn 

 
Azi se împlineşte şi trigonul dintre benefici, dar nu oricum, ci în separaţia 

conjuncţiei Mercur-Neptun. Luna, în plin tranzit prin Capricorn, împlineşte azi un 
sextil cu Marte şi un careu cu Uranus înainte de trigonul Venus-Jupiter, iar după 
acesta, va împlini două sextile, cu Chiron şi respectiv Saturn, și o conjuncţie cu 
Pluton. În felul acesta, observăm că ziua ne aduce trei mari repere importante care 
se vor susţine pe conjuncţia Mercur-Neptun, trigonul Venus-Jupiter, dar şi pe 
conjuncţia Luna-Pluton. 

Toate acestea devin, pe de o parte direcţii spre care să ne îndreptăm atenţia 
în următoarele săptămâni, dar şi finalităţi, adică mici opriri care să ne convingă că 
suntem pe drumul cel bun. Deşi zilele din urmă sunt marcate de direcţii oarecum 
abstracte, iar îndemnurile acestor fiind mai mult extravagante decât practice, aşa 
cum se doreşte, azi împlinirea trigonului dintre Venus şi Jupiter devine un exemplu 
al iubirii de lucruri, obiecte, de fumul pe care acestea le degajă, de sănătatea care ne 
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vine dintr-un pahar cu apă proaspătă, din luciditatea pe care o obţinem după o 
şedinţă de meditaţie, ori după revigorarea psihomotorie pe care o atingem după 
câteva minute de mişcare. Totul se va ghida după îndemnul de a ne simţi bine, de a 
ne consolida confortul, de a fi puternici şi sănătoşi, de a fi în formă. 

Dacă acest trigon ne spune că sămânţa oricărei acţiuni este dată de acest 
deziderat (a fi în formă) conjuncţiile Mercur-Neptun şi respectiv Luna-Pluton ne 
vor bulversa cu necesităţi imediate, urgente, cu elemente care să ne distragă atenţia 
şi care să ne spună că viaţa, pentru a fi împlinită, are nevoie de o mare diversitate 
de informaţii şi direcţii. Acesta este momentul când în minte va avea loc o separare, 
iar calitatea separării îi va diferenţia pe oamenii buni de cei răi, pe cei sinceri de 
mincinoşi. 

Alegându-ne modul cum să ne simţim bine, alegem de fapt şi calitatea 
emoţiilor pe care le cultivăm, modul cum să ne punem în practică visarea, aspiraţia 
sau cum să ne modelăm structurile subtile pentru a percepe mediul în mod intens 
şi elevat. Niciunul dintre cele trei aspecte nu ne ajută prin maturitate, ci toate trei 
ne îndeamnă spre acţiune. Aşadar, fără o experienţă la activ, cea care ne va spune 
cum sunt oamenii şi care le este specificul, deşi intenţia ne este bnină, ajungem că 
stricăm ori că stânjenim persoane din anturaj cu ceea ce considerăm noi că le va 
face bine. Maturitatea va fi de fapt calitatea care ne va face să simţim când să ne 
oprim, unde să mergem, spre ce persoane să ne îndreptăm şi cât de tare să insistăm 
cu soluţiile pe care le avem. Această maturitate va lua azi înfăţişarea rafinamentului 
interior, cel care îl face pe un individ să-şi privească fix interlocutorul, să nu se 
mişte deloc, să tacă, să se adâncească în ceea ce-i este lui personal şi intim şi să-şi 
îmbrăţişeze cu o lumină aparte interlocutorul oferindu-i puţin din iubirea care îl 
caracterizează pe el. Cei simpli, neiniţiaţi, simt în prezenţa acelor persoane o 
energie aparte, un element personal şi chiar dacă unii se tem, pot să-şi stăpânească 
frica şi procesele conexe pentru a-i rămâne o impresie pozitivă gen: �Are, aşa, o 
privire�, �Pluteşte ceva în jurul său�, �Mă simt altfel în prezenţa sa�, �Când e alături 
de mine nu mai am întrebări�. 

Acest rafinament interior este numit de cel care-l deţine drept “bucuria de a 
fi", dar în spatele său sunt procese complexe care azi ni se înfăţişează prin cele trei 
repere. 

Acest rafinament constituie şi elementul practic al zilei. El dictează emoţiei 
în ce direcţie să se ducă, ideii cât de îndrăzneaţă să fie şi judecăţii cât de tare să 
despice firul şi în câte alte fire. Desfăşurarea să va fi marcată de necesitatea de a 
simţi, de visare, de emoţie, de ţinta dată de comoditate, relaxare, reîntoarcerea 
acasă, şi va avea ca încercare greutatea pe care societatea o pune în aceste vremuri 
pe puterea individului de a rezista. 

În felul acesta, descoperim că dacă spiritul practic, rafinamentul, cel care ne 
spune ce ne este necesar, ce ne hrăneşte, ce ne înalță, ce ne face mai puternici 
constituie elementul central al zilei şi, implicit, al perioadei, sateliţii săi sunt: 

1. nevoia de visare, speranţa într-o modificare spectaculoasă a condiţiei; 
2. încercarea vremurilor prezente. 
Această încercare a vremurilor prezente va fi, de altfel şi elementul care va 

avea şi cea mai mare remanență. Oricât de puternici ne vom dovedi, oricât de atenţi 
vom fi la maniera elegantă în care ne canalizăm gândurile şi aspiraţiile, ne va 
încânta mult și realitatea că traversăm vremuri tulbure, că suntem vrăjiţi de lipsuri 
mai tare decât de perspectiva de a trăi fără ceea ce considerăm că ne lipseşte, că 
suntem fermecaţi de bucuriile otrăvitoare doar pentru că nu ducem ochiul în efort, 
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pentru a vedea cât de bogaţi suntem că muncim, că gândim, că înţelegem, că 
respirăm şi putem îndrăzni cu mintea spre adâncimile universului. 

Având parte de o dinamică atât de specială a zilei, va fi greu să ne detaşăm de 
drama de a nu avea totul deşi, după cum constatăm din combinaţiile planetare, 
acest neajuns ascunde în spatele său o imensă bogăţie ce nu trebuie decât urmărită. 
Îndemnul unui Maestru autentic �Vino, urmează-mă!� nu este dus, prin vibraţiile 
acestei zile care implică ideea de etalon, deci şi pe cel al Maestrului, în linia 
evenimentelor mimetice. Invitaţia sa nu reprezintă altceva decât un model, iar, 
tradus, îndemnul său ar suna: �Îmbrăţişează Calea aşa cum am făcut eu�. Calea şi 
traseele evolutive sunt create împreună cu Universul, ele nu trebuie decât 
descoperite şi a trece dincolo de suferinţă, dincolo de lipsuri, dincolo de drama de a 
nu avea ceea ce credem la un moment dat că ne-ar împlini, înseamnă a îmbrăţişa 
Calea aşa cum maestrul pe care nu-l cunoaştem încă ne şopteşte. 

Prin urmare, 7 februarie este o zi de conduită. Deşi mulţi se aşteaptă ca pe 
7 februarie să câştige la loto, să găsească o pungă mare cu bani pe Calea Victoriei, 
să o descopere pe mătuşa Tamara, trigonul Venus-Jupiter le va vorbi azi despre 
rafinament şi despre eleganță, despre bucuria de a trăi şi despre încântarea pe care 
o simte cel care se opreşte pentru o secundă şi-şi pune într-o mână visele şi în 
cealaltă încercările vieţii. Azi descoperim că puterea este o forţă care nu poate fi 
controlată în modul în care am fost obişnuiţi că reprezintă controlul. Ea este o 
entitate nedefinită care dă curs unei manifestări pe care oamenii o descoperă 
numai lucrând cu conştiinţa. 

Prin intermediul acestor forţe cu adevărat ascunse privirii directe, omul 
descoperă că viaţa sa comună atunci când este încărcată de încântare îl duce spre 
încercări şi mai mari, nu pentru că norocul acestei lumi este periculos, ci pentru că 
experienţă acestei lumi, obţinută prin depăşirea încercărilor, este cea mai mare 
bogăţie pe care o poate cineva obţine. Astfel, între vise, speranţă şi greutăţi, între 
aspiraţie şi limitare, omul descoperă că există un element care prin utilizare îl duce 
spre o mare comoară. Rafinamentul, care în tradiţia esoterică este pus alături de 
binele şi adevărul divin, constituie elementul care înnobilează ziua şi care ne face să 
râdem de importanța de sine, de orgoliul atât de preţios de a ne crede într-un 
anumit fel. Toate acestea sunt umbre hilare care ne populează somnul conştiinţei. 

7 februarie este ziua trezirii prin înţelegere şi graţie. Iubirea poate fi 
elementul care să ne ridice spre înaltul cerului, dar dacă nu este reală să dispară în 
faţa adevărului şi din cauza propriilor minciuni să cădem de acolo în gol şi să 
traversăm o mare încercare a vieţii. 

Tocmai de aceea recomandarea acestei zile este aceea de a gândi, simţi şi 
spune adevărul. Prin adevăr se trezeşte înţelegerea, iar prin înţelegere compasiunea 
şi deţinându-le pe toate acestea fiinţa devine un vas pregătit pentru a primi 
Amritha, Hrana Zeilor, adică de a fi atinşi de Graţia Fiinţei Universale. 

Nu putem şti ce reprezintă aceasta şi cum ne va învălui. Ştim doar că, dacă 
învăţătura ezoterică ne spune că Dumnezeu face 10 paşi către noi doar dacă facem 
noi 1, acesta este pasul pe care trebuie să-l facem acum. 
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Vineri, 8 februarie 
Vineri  8- 2-2013  4:14    Luna(Cap) Con (Cap) Juno 
Vineri  8- 2-2013  7:24    Luna(Cap) Sex [Sco] Node 
Vineri  8- 2-2013 19:56 Mercury (Pis) Con (Pis) Mars 
Vineri  8- 2-2013 21:16    Luna(Cap) --> Aquarius 

 
Ideile zilei de ieri vin azi spre noi cu o mare forţă, ce va fi pusă pe seama 

conjuncţiei dintre Mercur şi Marte. Calitatea de distribuitor de lumină pe care o are 
Luna între conjuncţiile cu Pluton şi respectiv Uranus, ce se va repeta lunar până în 
2016 când careul Uranus-Pluton va dispărea, are de înfruntat un obstacol. Trecând 
prin conjuncţia cu Junon din Capricorn, Luna îi va îndemna pe oameni să se 
întrebe despre aspectul practic al vieţii lor, despre cât de serioşi sunt unii faţă de 
alţii, cât de sinceri, cât de tare se pot implica în demersurile care să le faciliteze 
atingerea stării de confort. 

Ziua de 8 februarie este dominată de nevoia de a aplica soluţiile pe care le-
am gândit de luni încoace. Relaţiile pe care le-am dezvoltat, prin caracterul lor 
practic, prin implicarea pe care o poate avea celălalt, prin cât este dispus să 
consume pare să ne capteze atenţia. Pot fi reanimate relaţii mai vechi, reîntâlniți 
oameni cu care nu ne-am văzut de mult timp ori revizuite raporturile în care sunt 
implicate persoane cu funcţiei, statut social. Prin acest gen de descindere mulţi vor 
crede că pun bazele unei noi afaceri, că reuşesc să adune atât de multe şi să se 
implice într-un nou demers social pe care în timp să-l poată valorifica aşa cum se 
cuvine. 

Chiar dacă, în principiu, prin sextilul Lunii cu Axa Dragonului, soluţiile nu 
pot fi constructive sau nu cu aplicabilitate imediată, conjuncţia lui Mercur cu Marte 
înseamnă dizolvare, asimilare, fuziune, însă doar pentru beneficiul grupului, chiar 
dacă dorinţa individului care participă este alta. 

Se poate vorbi azi despre curaj, despre o deschidere faţă de interesul 
celorlalţi, despre o empatie, o inspiraţie specială cea care îi va pune pe unii indivizi 
să facă anumite gesturi pe care nu le fac în mod curent şi, prin intermediul 
acestora, mulţi să beneficieze de un suport special. Sigur, nu toţi vor fi în postura de 
a acţiona, ceilalţi vor fi beneficiarii unei inspiraţii aparte, vor primi răspunsuri ori li 
se vor face propuneri simţindu-se, în felul acesta, răsfăţaţi de soartă că au de unde 
alege. În realitate, posibilitatea de a alege nu este chiar aşa de mare şi nici 
beneficiul, însă satisfacţia va fi la cotele cele mai ridicate. Azi vom fi încântaţi că nu 
mai suntem ignoraţi, că mulţi acordă importanţă problemelor cu care ne 
confruntăm şi, cu toate că soluţiile nu sunt cu aplicabilitate imediată, măcar ele 
există, măcar ni se recomandă ceva. Aici nu este vorba despre puţin, ci de modestie, 
de o diminuare a puterii de a acţiona, de a pătrunde în locaşurile cele mai intime 
ale vieţii pentru a realiza legături neobişnuite cu oamenii din jur pentru a construi, 
pentru a zidi, pentru a împlini. 

Pentru că întâlnirea celor două planete aduce atenţie şi luciditate, mulţi vor fi 
surprinşi de modul cum îşi pot sonda emoţiile, de cât de bine sunt evaluaţi, de cât 
de clar văd etapele viitoare ale demersului în care sunt implicaţi şi de cât de uşor 
pot lua anumite decizii. Nu vor putea să înţeleagă de ce obosesc atât de repede şi de 
ce vor considera că atunci când intervin sentimentele, mai ales în intimitate, 
oamenii se dovedesc a fi subiectivi, rupţi de realitate ori prea duri, excesiv de 
marcaţi de nedreptatea lumii. 

Spre seară, Luna va trece în Vărsător, detensionând sectorul social şi 
aducând o mai uşoară înţelegere sensurilor evenimentelor, a mesajelor care ne vin 
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prin mijloacele multimedia, prin intermediul telefonului, pe internet ori pe care le 
vedem la tv. Starea de confort, nuanţată, va pune însă un echilibru subţire, delicat 
pe raporturile dintre oameni. Vor fi, ce-i drept, mai puţin suspicioşi unii de alţii, 
însă nu pentru mult timp şi doar pentru că acum, seara, raporturile sociale ori cele 
profesionale sunt, în cele mai multe din cazuri, desfăşurate la cote minime. Mâine, 
în mijlocul zilei, când se împlineşte un careu între idee şi demers social (careul 
Mercur-Jupiter), oamenii se vor sătura de această linişte superficială şi vor porni 
din nou acţiunile revendicative, cele care au ca finalitate, cel puţin după cum 
intenţionează ei, un avantaj strict personal. 

Prin urmare, ziua de vineri ne constrânge să ne vedem sentimentele în 
raport cu reacţiile celor din jur. Dacă suntem prea slăbiţi fizic aceştia vor refuza să 
ne ajute ori ne vor ajuta motivând o plată pe care ne-o vor cere pe viitor pentru că 
mecanismul subtil al slăbirii cere susţinere. Cauza şi efectul, în acest sector, 
lucrează cu adâncimi foarte mari şi doar cei care au experimentat de-a lungul vieţii 
momente în care am pus voinţa la lucru şi au spus minţii să tacă atunci când instiga 
sentimentele rele să lupte împotriva celor bune. În acele momente, cei care au fost 
consecvenţi au văzut cât de tonice sunt iertările, cele intime, nu cele împărtăşite, şi 
cât de periculoase sunt dialogurile interioare, cât de uşor îi îmbătrânesc pe oameni, 
cât de simplu îi deposedează de vitalitate. 

Relaţiile dintre oameni sunt azi un indicator eficient al transformărilor 
sociale. Criza este văzută acum prin decizii personale, nu prin structuri 
administrative, iar neputinţa poarta acum nume: Ionescu, Popescu, Vasilică, 
Marinela, Cătălin sau Eduard. Sunt invocate modelele de viaţă ale acestor persoane 
şi oferite ca exemplu. Este clar însă că finalitatea nu poate fi considerată obiectivă, 
fie şi numai pentru simplul motiv că nu se poate generaliza după un caz particular. 

La polul celălalt îi găsim pe cei inspiraţi, care ştiu să-şi canalizeze 
sensibilitatea şi să facă din viaţa lor un model care nu se impune prin cuvânt gen 
�fă ca mine�, ci prin puterea exemplului. 

Finalul zilei va mai tempera această lecţie de viaţă şi ne va face pe toţi să 
credem că vom fi iertaţi dacă nu ne-am făcut temele la timp. Mâine însă lucrurile se 
întorc. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta vieţii 
personale sensul adevărat, intim, simplu, personal şi a-l trăi pe acesta atât cât ne 
permit puterile. A cere mai mult pe un asemenea context nu presupune nicio 
autocenzură şi ea va duce uşor la a ne însuşi ceea ce de fapt nu ne aparţine. 

 
Sâmbătă, 9 februarie 

Sambata  9- 2-2013  7:07    Luna(Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Sambata  9- 2-2013  7:58    Luna(Aqu) Tri (Gem) Jupiter 
Sambata  9- 2-2013 12:24    Luna(Aqu) Con (Aqu) Venus 
Sambata  9- 2-2013 14:07 Mercury (Pis) Squ (Gem) Jupiter 
Sambata  9- 2-2013 16:12    Luna(Aqu) Squ (Sco) Saturn 

 
Multe din lucrurile neterminate ieri se întorc azi împotriva noastră. Multe ne 

conduc spre soluţionare repede, ca şi cum nu mai este timp ori nu mai dispunem de 
răbdarea necesară. Sunt căutate sensurile complicate ale vieţii pentru a extrage din 
acestea valorile cele mai adânci. Viaţa este un mănunchi de experienţe, cel puţin 
cea pe care o trăim aici şi nu trebuie privită ca pe un mijloc de penitență dacă, 
dintr-o carenţă informaţională, ajungem să nu-i înţelegem mecanismele, să nu-i 
putem integra adecvat instrumentele. Unii, educaţi să trăiască prin inspiraţie, care 
nu o confundă pe aceasta cu iresponsabilitatea, aleg acum să cânte, adică să se 
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racordeze la simțuri subtile, să le caute, că identifice tonul după care întreaga 
orchestra să-şi etaleze virtuozitatea. 

Aşadar, întreaga zi de 9 februarie este condusă de acest ton, de aceste 
sonorităţi aparent firave, care strigă urmărind fiecare umbră de ecou în speranţa că 
acesta va conţine şi informaţia despre drumul cel bun. Această căutare îi duce pe 
mulţi spre trecut, spre a confunda inteligența cu sentimentul şi în loc să spună �aşa 
simt”, atunci când este vorba despre simţire, ele spun �aşa gândesc� reuşind să 
lanseze multă confuzie în jur. De fapt, ei nu complica lucrurile mai mult decât sunt 
complicate prin prezenţa lor. Fără să-şi dea seama, simpla lor prezență în acest loc 
constituie semnul că neştiinţa pe care o experimentează s-a răspândit deja şi ar fi 
penibil să caute un loc pentru a se ascunde, ci indicat ar fi să urmărească procesul 
de rezonanţă pe care îl dezvoltă. Adică să fie atenţi asupra tipului de persoane care 
se apropie de ei, să le identifice intenţiile pentru a avea, prin intermediul lor, un 
ecou precis asupra calităţii vieţii. 

Muzica este un element care ne aminteşte despre libertatea de a trăi. Ea este 
adesea pusă alături de joc, dezvoltând spre performanțe extrem de rafinate 
caracterul său ludic ori pe cel creativ. Alteori muzica este o scară a sufletului. Ea 
venind spre suflet prin rit, prin intensitate, prin cadenţă, prin treceri repetate de la 
un registru la altul pentru a mobiliza sunetul sufletului aflat în stare latentă, 
diminuat de impactul cu vibraţia densă a materiei. Mercur în Peşti indică atracţia 
spre muzică, dar una complicată, abstractă, una care să răscolească fiinţa până în 
adâncimile sale, pentru a scoate la suprafaţă neputinţa, blocajele, reziduurile, 
convingerile eronate, creaţiile minţii false ori efectele secundare ale unei structuri 
emoţionale care este susţinută de greşeli ori de confuzii. Această muzică este dură, 
cu tonuri agresive, care rupe armonia paşilor mici şi caută armonia paşilor mari 
pentru a smulge mintea din obişnuinţa lipicioasă a comodităţii. De asemenea, 
această nevoie de a privi ritmul prin paşii mari, prin treceri agresive de la o gamă la 
alta se produce dintr-o necesitate de ordin interior, aceea de a combate răul prin 
mijloace de factură homeopatică. Sunetul este asemenea remediului. Auzi 
instrumentul şi intri în ritmul său, fără să ştii măcar cum arată. Pe undeva, mintea, 
sufletul ori o altă structură a fiinţei recunoaşte sunetul şi îl înţelege ca fiind un 
îndemn la mişcare, la mobilitate, călătorie, la amplificarea vitezei de lucru. Astfel, 
prin mişcare, omul îşi va face curat în încăperile sufletului său şi îşi va 
reîmprospăta structura pregătind-o pentru musafiri, adică pentru fiinţe de lumină 
care doresc să-l viziteze ori pentru a noi etape ale vieţii, pentru a da acestora alte 
destinaţii decât le sunt atribuite acum. 

Careul lui Mercur cu Jupiter înseamnă irascibilitate, adică neputinţa de a 
vibra într-un ritm armonios, înclinând balanţa în direcţia dorită spre a lua totul în 
sens personal, spre a judeca aspru ceea ce nu se încadrează în ritmul corect, în 
propria gamă, anulând ori negând calitatea ritmului cu care intră în contact. Pe 
acest fond gândul devine prea aspru şi, în funcţie de nivelul de cunoştinţe, de 
gradul de cultură, de vârstă, de experienţele acumulate de-a lungul vieţii, 
argumentul în favoarea anulării, judecării, criticării poate fi mai mult sau mai puţin 
explicat. Dar judecata, pe careul Mercur-Jupiter, tot judecată este şi totul va deveni 
acid, prea acid în aşa fel încât în a doua parte a zilei, când Luna va împlini şi ea un 
careu cu Saturn, exponentul maturităţii şi gândirii, judecata să intre într-un uşor 
regres, oamenii devenind prea pătimaşi, prea posesivi cu propriile idei, prea rigizi, 
prea caustici. 
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Semnul acestei zile ne indică faptul că traversam o reîntoarcere la vechile 
metode, că alegem să punem o haină curată în coşul cu rufe pregătite pentru spălat 
şi un funcţie de cât de murdare sunt acestea haina curată ce intră în contact cu ele 
va mai putea fi folosită sau nu. Aşadar, azi riscăm să confundăm, să amestecăm 
ideile să privim ţelul ca pe un buton de la cămaşa pe care dacă îl atingem şi îl 
răsucim s-a împlinit. Ţelul, ţinta, finalitate este, de fapt, un nou început, trecerea pe 
un nou nivel, pe o nouă gamă unde acelaşi tip de calitate, aceeaşi abilitate să se 
exprime la un alt nivel. 

Muzica zilei de 9 februarie are un ton uşor dramatic pentru că sunetele 
delicate sunt intercalate de cele puternice şi orice invitație la abstract, la a depăşi 
cadrul comun, banal, orice metaforă a vieţii, orice alegorie este privită cu dispreţ şi 
încadrată în puşcăria unei idei periculos de rigide. 

 Azi refuzăm evoluţia pentru că ni se pare periculoasă, refuzăm 
transformarea pentru că nu ne aduce nicio satisfacţie şi orice calitate a vieţii este 
trecută prin simţurile grosiere ale acestei lumi. Nu-i de mirare că, dat fiind 
îndemnul anului 2013 spre a ne rafina structura, azi ajungem prin invocarea 
acestor certitudini de ordin material, să nu ne mai înţelegem cu nimeni ori să avem 
impresia că nu mai suntem înţeleşi. Universul nu face risipă. Ceea ce trebuie să 
depăşim azi este un reziduu care, pe viitor, când episoadele vieţi au un spectru mult 
mai larg şi o perspectivă temporală mult mai mare, se pot dovedi mult mai 
periculoase. Dacă refuzăm să abandonăm uşurinţa cu care luăm în nume personal 
orice, vom fi păstrătorii unei tradiţii care îşi depăşeşte atributul de vas de decantare 
a valorilor umane şi doreşte să se erijeze în structură formatoare de idei. Ceea ce 
are calitatea de menţinere, va trebui să se limiteze la ea şi în momente ca acesta să 
se poate goli pe sine pentru a elibera informaţia spre un alt nivel, de a arunca 
sămânţa spre alte zone pentru a extinde pădurea şi spre alte ţinuturi. 

Prin urmare, descoperim că 9 februarie este o zi revendicativă. Azi nimic 
nu ne convine ori dacă ne convine nu ne ajunge cât ne oferă şi dorim mai mult. 
Lăcomia lui Jupiter din Gemeni ne face să trecem de la caracterul virulent, la cel 
duplicitar, alunecos, pentru a susţine confortul personal. Luna în Vărsător nu ne 
îndeamnă să fim practici, ci ne ajută să ne înţelegem poziţia, să o vedem de sus, din 
alt unghi, să fim martorii propriilor reacţii şi, dacă vom dori, să le şi integrăm 
corespunzător. Dacă pentru observaţie nu trebuie un efort prea mare, mulţi având 
puterea să o atingă, integrarea informaţiilor obţinute este o problemă de educaţie. 
Sentimentele negative, cele care coboară oamenilor nivelul de percepţie şi îi fac să 
simtă teama până în cele mai intime zone ale fiinţei constituie încercarea cea mai 
mare a zilei. Puţini sunt cei care reuşesc să le facă faţă. Aici nu mă refer la a zâmbi 
frumos ori la a vorbi prefăcut despre dragoste, ci la a trăi acest episod.  

Având la bază un asemenea mecanism mulţi se pierd în a le explora pe latura 
subiectivă. Sunt preferaţi cei care nu pun întrebări, care nu ridică probleme, care 
nu contrazic, cei care aplaudă ori cei care consumă tot cea ce li se oferă. În 
argumentaţia că această rezonanţă este simplă, mulţi vor cădea pradă deficitului de 
putere şi teama de singurătate, de marginalizare, de abandon ori de sărăcie îi va 
face să se poziţioneze la zonele de trecere. Aici ne referim de la a se aşeza, fizic, în 
uşă, de a li se cere voie pentru a elibera trecerea şi ei să permită aşa ceva, până la a 
bloca înţelegerea unui interlocutor cu întrebări superficiale, lipsite de sens, în stil 
gazetăresc, absent şi steril, care duc spre bârfă şi spre invadarea intimităţii. Ambele 
variante sunt expresii ale neputinţei de a trăi pe energiile proprii şi nu scot în 
evidenţă decât confuzia şi, în acelaşi timp, neputinţa de a alege un loc, o atitudine, 
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ci de a pluti în zonele atinse de mişcare, pentru a se hrăni fără a munci pentru ceea 
ce primește. 

Abstractă pentru unii, această noţiune are nevoie de exerciţiu pentru a putea 
fi integrată. E greu să înveţi un om să nu mai stea în uşa pentru că asta nu-i vine 
din plăcere şi din necesitatea de a se hrăni cu o energie. Veţi vedea că nimeni nu se 
relaxează când ocupa un asemenea loc, ci este activ, dinamic, se mişca, este atent, 
mult mai atent dacă s-ar sprijini de un perete sau dacă ar ocupa un loc pe un scaun 
situat într-o zona retrasă. Mişcarea dintre două spaţii îi hrăneşte, dar este aceeaşi 
hrană care îi vine și de la emisiunile de ştiri ori din talk-show-urile în care se 
bârfeşte despre ce fac vedetele, cum le pică hainele la evenimente sau care de care 
s-a mai împiedecat pe stradă. Dacă în zona fizică putem uşor să evităm persoanele 
care se hrănesc cu energia ce se mişcă între două spaţii publice (pentru ca acasă nu 
le va plăcea niciodată să stea în uşă dintr-un motiv lesne de înţeles – au nevoie de 
energia altora, că de a lor s-au săturat), zona de delimitare dintre două structuri 
emoţionale este mai puţin accesibilă. 

Aşadar, ziua de azi este cea care ne îndeamnă să iertăm, să ascultăm activ, să 
ne vedem limitele, să facem doar ceea ce putem şi să nu cerşim de la destin onoruri 
pentru care, în viitor, să ne compromitem întreaga structură pentru a le menţine. 
Compromisul, în această zi, nu este util, nu este preferat şi, ca recomandare, 
trebuie evitat. A nu face compromisuri pe un asemenea context înseamnă dovedi 
demnitate. Mulţi sunt demni în suferinţă, alţii în sărăcie, în simplitatea ideilor sau 
în duritatea cu care privesc viaţa. Aşa sunt şi nu se tem şi nici nu le este ruşine. 
Sunt demn şi nu fură, nu caută locurile în care oamenii îşi pierd obiectele personale 
pentru a şi le însuşi, nu se aşează în spațiile de trecere pentru a li se cere voie să 
elibereze locul şi ei să se arate binevoitori. Nu fac nimic din toate acestea, ci doar 
trăiesc şi urmăresc viaţa cu o minte atentă, lucidă. Prin exemplul lor viaţa este 
simplă şi cere doar un singur lucru: să fie trăită. 

 
Duminică, 10 februarie 

Duminica 10- 2-2013  0:57    Luna(Aqu) Tri (Gem) Lilith 
Duminica 10- 2-2013  3:35     Sun (Aqu) Squ [Sco] Node 
Duminica 10- 2-2013  8:54    Luna(Aqu) Squ [Sco] Node 
Duminica 10- 2-2013  9:19     Sun (Aqu) Con (Aqu) Luna(New Moon) 
Duminica 10- 2-2013 10:11    Mars (Pis) Squ (Gem) Jupiter 
Duminica 10- 2-2013 16:53 Mercury (Pis) Con (Pis) Chiron 
Duminica 10- 2-2013 23:19    Luna(Aqu) --> Pisces 

 
Ultima zi a săptămânii aduce momentul de Lună nouă în careu cu Axa 

Dragonului ceea ce o face să fie foarte importantă pentru următoarele patru 
săptămâni în ceea ce privesc demersurile publice, pentru raporturile cu autorităţile 
publice şi pune o mare greutate pe demersuri secrete, pe impresii care se 
desfăşoară în zona ascunsă a societăţii, ori în planurile profunde ale fiinţei. 

Pe careul dintre Luna nou și Axa Dragonului se suprapune azi şi careul dintre 
Marte şi Jupiter, mult mai agresiv decât a fost ieri careul lui Jupiter cu Mercur, dar 
şi conjuncţia lui Mercur cu Chiron, ceea ce aduce o mare varietate de oportunităţi, 
de stări, cât pentru o lună de zile, poate chiar mai mult. 

Luna nouă pe casa prietenilor şi protectorilor ne aduce în faţa unei inspiraţii 
speciale, a unei expresivităţi speciale, aceea de a vedea că în jur avem resurse mult 
mai variate, mai bogate, mai flexibile în ceea ce privesc raporturile sociale şi modul 
cum sunt ele valorificate. Această poziţionare încurajează exprimarea prin 
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mijloacele multimedia, manipularea energiei, toleranta, universalizarea, 
înţelegerea mecanismelor subtile ale societăţii şi evidenţierea acelora care 
favorizează avantajul personal. Este o poziţie care favorizează acumularea de valori 
şi ordonarea lor după un interes personal. 

Totuşi, dinamica zilei de 10 februarie nu va sta doar în această conjuncţie 
între luminarii, ci va purta amprenta unei drame intense, aceea că oricât de buni 
am fi, oricât de mult ne-am strădui să convingem o audienţă, nu atingem esenţialul, 
nu suntem recompensaţi pe măsură, nu primim plata corectă pentru ceea ce facem, 
nu suntem susţinuți îndeajuns de mult pe cât considerăm că avem nevoie. A 
traversa careul dintre Marte şi Jupiter înseamnă a avea gânduri de răzbunare, de a 
riposta, de a o da o lecţie, de a opune rezistenţă, aspecte care diminuează orice 
element pozitiv, orice umbră de creştere spirituală ori de menţinere într-o zone a 
moralităţii. 

În felul acesta, ziua de 10 februarie devine o zi a complexului de inferioritate, 
a ruşinii de a fi mici ori săraci şi de a privi asta ca pe o dovadă de umilinţă. Cei care 
vor scăpa de sub control această atitudine vor ajunge să creadă în cruciadele pe 
care le vor dezlănţui devenind, cu fiecare lună care trece, tot mai mult adânciţi în 
războiul pe care îl vor duce cu sine. 

În timp ce dorinţa şi spiritul dreptăţii dezechilibrează gândirea menţinută 
într-un cadru al elementelor cunoscute cu atât de mult efort, conjuncţia lui Mercur 
cu Chiron devine tonică, poate chiar terapeutică şi aduce soluţii care vor putea fi cu 
greu practicate, însă fie şi numai că informaţii acestea vor avea un efect binefăcător 
asupra individului. Cea mai mare parte din zi Luna va fin Perioada fără Direcţie, 
lăsându-ne impresia că nu suntem constrânşi de niciun eveniment social să ne 
îndreptăm spre o anumită direcţie, şi că tot ce vine spre noi merită atenţia cuvenită 
ori că este tot ceea ce se poate obţine, însă nu putem să ne adjudecăm nimic din 
toate acestea. Această percepţie va fi încurajată de episoadele sociale pe care le 
traversăm azi, indiferent de calitatea lor, pentru că fiind în perioada în care nu 
există nicio retrogradare planetară în uz, percepţia realităţii nu ne îndemnă spre 
niciun rezultat, adică nu suntem constrânşi să ne conducem. Jupiter, prin calitatea 
sa de justiţiar intervine în configuraţii cu o trăsătură pe care mulţi o ignoră: 
etalonul. El are propriul său etalon şi şi-l va păstra chiar dacă participă la 
combinaţii complicate. Asta va aduce zilei un caracter părtinitor, acela de a ne 
îndemna să ne consumăm energia în evenimente care doar ne păcălesc prin 
urgentare, dar de mâine ele nu mai pot fi susţinute şi nici nu ne vor mai captiva. Azi 
însă suntem răscoliţi de nevoia de a ne face dreptate, de a fi priviţi ca justiţiari, ca 
deţinători ai adevărului, ca fiinţe verticale, demne, inteligente ori care dispun de un 
sistem corect de valori. 

Nici nu vom sesiza că propria moralitate va deveni un obstacol. Ne vom lega 
atât de mult de regulă, metodă, modul cum percepem şi cum cultivăm puritatea 
încât ajungem să ne oprim din a o trăi pentru a vorbi despre ea. Adică un fel de �Să 
nu faci ce face popa, ci ce spune el”. 

Problema intervine abia atunci când, prin intermediul Lunii noi, ajungem să 
considerăm că este necesară o perspectivă a acestora, că trebuie să ducem mai 
departe cruciada, însă, chiar de mâine nu vom mai putea fi atât de virulenţi. 
Frustrarea va fi primul element care ne va învălui şi dacă nu dispunem de 
suficientă maturitate, de suficient discernământ, nu vom reuşi să alegem tăcerea şi 
sporovăiala, vorbăria multă pentru nimic ne va consuma şi mai multă energie. 
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În felul acesta devenim exponenţi la capitolul �Aşa nu!� arătând cât de uşor 
se poate repeta o greşeală, cât de simplu se poate distruge un edificiu, oricât de 
solid este. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce în faţa unor elemente de 
comportament pe care, altădată, le-am fi controlat fără probleme. Azi, revolta, deşi 
este animată de sentimente negative, va fi susținută de nevoia de dreptate, de 
necesitatea de a lăsa o urmă a trecerii însă, acum, alegând cele mai proaste metode. 
Fiind implicate planetele Mercur şi Marte în aspecte, vor putea fi invocate aici 
cuvântul, dorinţa, ideea sau acţiunea fizică, punând evenimentelor o greutate ce nu 
va putea fi dusă mai departe. 

În felul acesta se poate vorbi azi despre judecată. Oamenii în general sunt 
îndemnaţi, fie între ei, fie de personaje din subtil, spre a se implica în acţiuni pe 
care ei, cu instrumentele pe care le au la îndemână nu le-ar putea alege. În felul 
acesta, își suprima voinţa în faţa acestor recomandări şi experimentează 
diminuarea orgoliului. Din nefericire, daca o fac faţă de fiinţe inferioare, 
diminuarea orgoliului va produce în timp o frustrarea şi mai mare şi, în loc să 
rezolve prin diminuare, îşi complică viaţa, înlănţuind-o şi mai mult. Astfel este 
necesar să cercetăm tot ceea ce facem, chiar dacă judecata, spiritul critic poate 
chiar suspiciune, poate lăsa impresia unei diminuări, însă aşa cum noi suntem 
încercaţi prin înfruntarea unei intervenţii (inspiraţia) despre care nu ştim dacă este 
bună sau nu, superioară sau înşelătoare, la fel discernământul pe care-l afişam, îi 
încearcă pe cei care doresc să-şi extindă sfera acţiunilor spre noi fără a se gândi 
dacă este sau nu oportun. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne diminua orgoliul că 
suntem cei ce suntem şi de a căuta să descoperim ceea ce doreşte viaţa să ne spună. 
Ea ne va vorbi azi despre sănătate, despre maturitate, despre durere şi ecoul 
vorbelor sale se va menţine încă patru săptămâni de acum încolo. A ne închide 
urechile şi a ne coborî pleoapele nu înseamnă că ne diminuăm efortul ori suferinţa, 
ci de a opri orice formă de a ni le înlătura. 
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Săptămâna 11 – 17 februarie 2013 include o serie de evenimente astrale care 
se împlinesc o dată sau de două ori pe an şi care pot să o transforme într-un sector 
extrem de important pentru calitatea anumitor demersuri ce se vor finaliza în 
toamna acestui an. Ne referim aici la careul dintre Venus şi Saturn, împlinit luni, 
dar şi la celelalte aspecte pe care Mercur sau Marte le împlinesc cu Pluton şi care, 
alături de celelalte aspecte ale planetelor, altele decât Luna, dau acestei săptămâni 
imaginea unei unităţi militare care, fie aşteaptă decizia de la comandamentul 
central pentru a se implica într-o confruntare, fie îşi savurează ultimele zile până 
când va fi trecută în rezervă. 

Ca şi săptămâna anterioară, fiecare zi va fi marcată de un mesaj semnificativ, 
însă ansamblul acesteia aduce o accentuare a zodiei Peşti (avem în continuare un 
marcaj acolo), dar şi consumarea ipostazelor predispuse de trecerea Soarelui pe 
ultimul segment al zodiei Vărsător. 

În tot acest interval, Luna, pentru că parcurge un segment de zodiac de la 
Peşti la Taur, ne aduce, pe de o parte, finalităţi ale demersurilor împlinite în 
săptămâna anterioară şi, de cealaltă parte, motivaţii în a ne implica pe zona socială 
cu foarte multă determinare şi cu mult nerv. Multe dintre episoadele acestei 
săptămâni se consumă prin confuzie de ideii, de termen, confuzi afective şi cu cât 
ne apropiem mai mult de finalul săptămânii cu atât acestea devin mai penetrante, 
mai agresive şi mai periculoase. 

În această săptămână se va lucra mult cu ideea, cu acţiunea, se va cerceta 
acolo unde până acum accesul a fost interzis, se va explora o zonă ascunsă şi 
efectele sau rezultatele care vor veni din acest studiu sau din aceste prospecţiuni 
vor genera şi mai multă confuzie. Zodia Peşti prin uşurinţa cu care se impune în 
aceste configuraţii aduce şi o accentuare a rezultatelor acestei săptămâni, asta 
înseamnă că viziunea de ansamblu ne ajută să înţelegem în ce direcţie mergem, dar 
nu ne ajută să ne stabilizăm pe un anumit domeniu. Vor fi multe tentaţii, schimbări 
de poziţie, reaşezări ale unor demersuri în albia lor originară, însă nimic din ceea ce 
vine spre noi în această săptămână nu se va menţine până la atingerea etapelor 
finale. Visătorii vor considera că în sfârşit au atins succesul pe care şi l-au dorit, dar 
până când acesta va fi definitiv va mai curge multă apă pe Siret. Cei care sunt 
maturi şi înţelepţi vor reuşi să vadă această săptămână ca fiind una care le va căli 
tăria de caracter, le va întări nervii, îi va face mai rezistenţi la tensiunile din jur, la 
teamă, la umiditate, la tot ceea ce ar putea interveni coroziv asupra fiinţei, asupra 
corpului fizic sau asupra structurilor mentală și afectivă. 

Este important de ştiut că dialogul interior va avea un rol important în 
această săptămână tocmai pentru că vor exista discrepanţe între interesul personal 
şi cel de grup. Un gândim şi alta se întâmplă în grup şi pentru că este un context 
general toţi vor fi afectaţi de aceasta. Asta înseamnă că nu vom avea susţinere din 
partea anturajului decât acolo unde există un interes comun, dar până şi în acest 
context, de la un punct încolo, oamenii se vor separa, adică va merge fiecare după 
interesul propriu, mânaţi de caracterul individual al acestui interes. 

Toate acestea ne vor face vulnerabili în fața interesului unui lider şi puternici 
atunci când dorim să ne controlăm slăbiciunile personale. Această săptămână, 
după cum vedem, se integrează perfect în trăsăturile lui 2013 şi ne încurajează să 
ne cunoaştem slăbiciunile, să ne inspectăm, să ne analizăm foarte bine patrimoniul, 
să vedem ce ne lipseşte şi să descoperim dacă hrana pe care o preferăm este cea 
care ne ajută în demersuri sau ne împovărează. 
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Pentru că în această săptămână se împlineşte un sextil între Marte şi Pluton, 
adică între două planete ce formează un cuplu exploziv, relaţia de flexibilitate 
dintre dorinţă şi interesul de grup, dintre elementul personal al dorinţei şi cel 
impersonal al finalităţii ne va încerca foarte mult pe curaj. În această săptămână 
vom vedea care ne sunt limitele curajului, cum îl gândim, cum îl alimentăm, care 
sunt persoanele care ne împărtăşesc aceste impresii sau cât de multe resurse 
suntem dispuşi să consumăm pentru a întreţine acest curaj. În această săptămână, 
gândul, sentimentul, puse alături de curaj vor reuşi să construiască un edificiu 
important, personal, ce va avea un loc privilegiat în sfera personală, nu în cea 
socială, dar care va cere un consum energetic foarte mare. Avertismentul acestei 
săptămâni este acela de a ne controla gândurile, impulsurile, de a urmări 
desfăşurarea acestora, şi de a nu răspunde la provocări. Este o săptămână care ne 
încearcă pe autocontrol aşa cum nu s-a mai întâmplat de la începutul acestui an 
până acum. 

 
Luni, 11 februarie 

Luni 11- 2-2013  3:28    Luna(Pis) Con (Pis) Neptune 
Luni 11- 2-2013  8:42   Venus (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Luni 11- 2-2013 10:32    Luna(Pis) Squ (Gem) Jupiter 
Luni 11- 2-2013 11:56    Luna(Pis) Con (Pis) Mars 
Luni 11- 2-2013 13:33    Luna(Pis) Con (Pis) Chiron 
Luni 11- 2-2013 15:59    Luna(Pis) Con (Pis) Mercury 
Luni 11- 2-2013 17:40    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 
Luni 11- 2-2013 19:02    Luna(Pis) Tri (Sco) Saturn 

 
Prima zi a săptămânii debutează cu un careu Venus-Saturn, iar pe fundal, 

Luna, împlineşte azi nu mai puţin de şapte aspecte, după cum urmează: 
conjuncţiile cu Neptun, Marte, Chiron, Mercur, careu cu Jupiter, sextilul cu Pluton 
şi, spre seară, trigonul cu Saturn. Întregul ansamblu al acestei zile va fi, aşadar, 
marcat de steliumul care se împlineşte pe zodia Peşti, format din apropierea a patru 
planete (Mercur, Chiron, Marte şi Lună), incluzându-l aici şi pe Neptun, cel care 
încă se află în primele grade ale zodiei Peşti. 

Careul dintre Venus şi Saturn înseamnă în primul rând rigiditate, cultivarea 
de gânduri împotriva curentului, societăţii, împotriva recomandărilor care ne vin 
din anturaj, împotriva a tot ceea ce ne inspiră şi ne motivează în a ne menţine o 
funcţie sau în a face dovada puterii. Această corelaţie care se construieşte în dorinţa 
de a gusta din libertate şi nevoia de a ne îngrădi în reguli, generează o mare 
tensiune interioară, o frustrare, o nemulţumire care, în spaţiul acestei zile, se va 
limita doar la nivelul vieţii personale. Acolo vom vedea că lucrurile nu merg aşa 
cum trebuie, că nemulţumirile de o clipă scot în evidenţă, tensiuni mai mari, 
probleme care nu s-au rezolvat în timp şi care nu își extrag puterea din tendinţa de 
a visa prea mult. Astăzi visăm la schimbare, la modificare, la integrarea într-un 
mediu care nu ne vrea, dar şi aspiraţia către o nouă atitudine. Această nouă 
atitudine, că se îndreaptă spre familie, prieteni sau se îndreaptă spre societate, ea 
cere viziune de ansamblu. 

În prima parte a zilei, când se împlineşte acest careu între Venus şi Saturn, se 
consumă o mare parte din aspectele acestei zile, asta însemnând nu mai puţin de 
patru conjuncţii pe care Luna le traversează de la întâlnirea cu Neptun până la 
întâlnirea cu Mercur, dar şi, un aspect destul de delicat, un careu cu Jupiter. Relaţia 
dintre Lună în Peşti şi Jupiter din Gemeni sugerează azi suprasaturaţie. Fie că ne 
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aducem aminte de anumite episoade care s-au consumat de la începutul anului 
până acum, fie că ne sunt aduse spre rezolvare o parte din problemele lui 2012 pe 
care le-am neglijat, fie că, dintr-un exces de zel, dintr-o prea mare dorinţă de 
schimbare, evoluţie, modificare, ajungem azi să ne punem în conflict cu cei care au 
puterea să producă schimbări în mediu, punând în spatele celorlalţi. Acest aspect 
delicat al zilei constituie în acelaşi timp şi un puternic avertisment, acela de a nu 
aduce la lumină adevărul din fabula �Câinele şi căţelul� a lui Grigore Alexandrescu 
care spune �Că voi egalitate, dar nu pentru căţei�, ci de a ne limita la ceea ce ştim să 
facem cel mai bine, la ceea ce este verificat în timp adică de a dovedi măsură, 
ponderaţie şi echilibru. 

În a doua parte a zilei când Luna va trece prin sextilul cu Pluton şi trigonul cu 
Saturn, anumite complicaţii, probleme sau chiar soluţii care nu erau atât de vizibile 
în prima parte a zilei prind contur, se evidenţiază şi ne conferă o senzaţie de 
împlinire, ne aduc siguranţă de sine şi ne încurajează să vedem anturajul şi relaţiile 
pe care acesta ni le evidenţiază prin aspectul lor practic. Sextilul Luna-Pluton, în 
postura în care Luna este purtător de lumină între conjuncţia cu Pluton de 
săptămâna trecută şi conjuncţia cu Uranus care se va împlini miercuri, 13 februarie, 
scoate în evidenţă un element important al acestei zile, delicat, plăcut, interesant şi 
constructiv care va fi evidenţiat prin intermediul ideii. Astăzi, Luna din Pești, 
trecând prin conjuncţii cu Marte, Chiron şi Mercur, aduce o mare putere ideii, 
ideea care zideşte, ideea care scoate la lumină o serie întreagă de noţiuni, de 
episoade şi ne va îndemna să privim tot ceea ce există în jurul nostru cu o mare 
sensibilitate. Această sensibilitate, pe unii, îi va împovăra foarte mult. Mulţi dintre 
cei din jur fac o mare confuzie. Ei pun pe picior de egalitate compasiunea, 
înţelegerea, armonia, cu mila. Mila este un sentiment născut din teama de a nu 
traversa acelaşi episod. Mila vine din suferinţă, din durere şi, evident, din teamă. 
Compasiunea este un sentiment nobil şi dacă ne vom desprinde de această confuzie 
şi vom privi sensibilitatea prin compasiune adică vom simţi şi, în acelaşi timp, vom 
încerca să şi înţelegem ceea ce simţim, ideea noţiunea, construcţiile care apar din 
folosirea acestora vor fi de o mare importanţă pentru întregul an 2013, dar şi 
pentru contextul lunii februarie, creându-ne premizele unor episoade foarte 
importante care, în perioadele indicate, ne vor cuceri prin viziunea de ansamblu. Îi 
vom vedea pe ceilalţi în contextul social, ne vedem pe noi încadraţi în acest tablou 
şi înţelegem ce ne face puternici şi ce ne lezează, cât de repede putem să ne ridicăm 
şi să ne depăşim propria condiţie. 

Spre seară, când Luna şi Saturn (cuplul care ne îndeamnă să percepem corect 
realitatea) se află în trigon, întregul ansamblu al zilei ni se înfăţişează într-o lumină 
nouă. Vedem mai clar ce înseamnă putere şi ce înseamnă slăbiciune, înţelegem în 
ce manieră am putea să le folosim pe acestea şi cât de departe putem să mergem cu 
ambiţiile personale. Totuşi, nu trebuie să uităm că acest careu dintre Venus şi 
Saturn care se împlineşte azi se formează de câteva zile şi evenimentele acestui 
debut de săptămâna îşi extrag puterea din a doua jumătate a săptămânii anterioare, 
iar asta înseamnă că o parte din complicaţiile şi îndemnurile săptămânii anterioare 
vin spre noi pentru a le vedea altfel. Ele nu cer urgentare, preschimbarea în altceva 
şi nici continuarea în alt registru, ci doar să fie văzute altfel, dar nu ca pe un 
argument în favoarea suferinței. Asta înseamnă, de fapt, şi careul Venus-Saturn: a 
vedea ceea ce se percepe la nivelul emoţiilor, a înţelege sentimentul şi a-l canaliza 
într-o direcţie constructivă. De asemenea, cei care traversează o perioadă de 
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disfuncţii sau de boală la nivelul sistemului nervos or la nivelul pielii pot avea o zi 
delicată, ce îi întoarce din nou spre disconfort sau suferinţă. 

 Prin urmare, 11 februarie 2013 este o zi constructivă. Mulţi o vor vedea ca 
pe o zi încărcată de responsabilitate, plină de nemulţumiri şi, mai ales, o zi în care 
sunt obligaţi să facă faţă unor demersuri apăsătoare. Cei mai mulţi se vor bucura că 
văd, că înţeleg. Se vor bucura de încântarea cu care depăşesc fiecare etapă mică şi 
în ansamblul ei văd această zi ca pe una încărcată de o mare semnificaţie. Este 
posibil ca anumite intuiţii să vină azi în cascadă. Este posibil ca puterea de 
înţelegere să fie la un nivel atât de mare încât ceea ce vedem, ceea ce înţelegem, 
ceea ce vine spre noi şi observăm să nu ne convină. Nu este important ceea ce ne 
convine şi ce nu, ci astăzi este importantă informaţia.  

Tocmai de aceea valoarea gândului, atitudinea şi modul cum le exprimam pe 
acestea în contextul social ne pot ajuta să vedem foarte departe. Astăzi vedem 
foarte departe din intermediul sentimentelor, multe dintre ele destul de afectate de 
episoadele săptămânilor anterioare sau şubrezite în timp. Dacă vom reuşi să 
depăşim obstacolul înţelegerii şi nu vom porni la drum cu prejudecata �Am văzut, 
deci ştiu cum se va-ntâmpla totul� întreaga construcţie a acestei zile va fi extrem de 
benefică şi pozitivă şi va face în aşa fel încât toate tensiunile care ne sperie atât de 
mult, toate grijile care vin spre noi acum şi care ne lasă impresia că un anumit 
episod al lui 2012 se repetă, se vor topi într-o înţelegere surprinzătoare. Viaţa însăşi 
este surprinzătoare, şi atunci când se exprimă la scena deschisă, dar și atunci când 
se retrage din faţa unor evenimente, nu ca semn al fricii, ci ca un exemplu de 
detentă în faţa unor episoade de o mare gravitate şi importanță, aşa cum se anunţă 
cele care vor începe cu martie 2013. 

Este important însă să urmărim astăzi ca fiecare informaţie să o vedem prin 
trăsătura sa esenţială, aceea care ne spune că face parte dintr-un întreg şi prin 
intermediul ei să vedem din diferite unghiuri ansamblul perioadei sau chiar 
ansamblul anului 2013. Extinzându-ne sfera observării spre evenimente din ce în 
ce mai mari şi a înţelege şi, în acelaşi timp, a vedea rolul fiecărui individ în tot acest 
mecanism constituie imensul beneficiu al acestei zile. Durerile care sunt atât de 
acide şi acuzatoare astăzi se vor topi în această cunoaștere şi, în loc să ne ducă spre 
contracţie, spre constrângere, ne coagulează înţelegeri din ce în ce mai adânci care, 
prin rezonanţă, vor atrage de-a lungul acestei luni alte înţelegeri, importante 
pentru demersurile anului 2013. 

Tocmai de aceea recomandarea este aceea de a privi această zi cu detaşarea 
martorului. Nu putem declanșa evenimente astăzi, doar le privim, doar le urmărim 
cum cresc şi cum se ofilesc, doar le vedem cum răspund la îndemnul anotimpurilor 
vremurilor şi, mai ales, din postura în care ne situam astăzi, să le vedem remanența 
asupra istoriei. Ceea ce vedem astăzi, evenimentele la care participăm acum prin 
această postură de martor, au asupra istoriei personale şi de ce nu asupra istoriei 
omenirii o puternică remanență. Se iau decizii, se stabilesc ţinte şi toate acestea 
într-un mare secret. Nu este important că informaţia este ascunsă, ci este 
important că fiecare azi va căuta prin tot ceea ce vine spre sine sau porneşte din 
sfera sa interioară să se facă remarcat, să pună o piatră de temelie la baza unui 
edificiu bun, corect constructiv, atât pentru el cât şi pentru ceilalţi. 
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Marţi, 12 februarie 
Marti 12- 2-2013  4:36    Luna(Pis) Squ (Gem) Lilith 
Marti 12- 2-2013  7:59 Mercury (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Marti 12- 2-2013 12:06    Luna(Pis) Sex (Cap) Juno 
Marti 12- 2-2013 12:21    Luna(Pis) Tri [Sco] Node 
Marti 12- 2-2013 18:51    Mars (Pis) Con (Pis) Chiron 
Marti 12- 2-2013 20:19    Juno (Cap) Sex [Sco] Node 
Marti 12- 2-2013 21:14 Mercury (Pis) Tri (Sco) Saturn 

 
Ziua de 12 februarie este importantă pentru întregul demers astral al lunii 

februarie prin faptul că integrează nu mai puţin de patru aspecte importante la care 
participă Mercur, Marte, Junon, Chiron, Capul Dragonului, Saturn şi Pluton şi, 
separat de acestea, trei aspecte pe care le împlineşte Luna cu Lilith, Junon şi cu 
Capul Dragonului. Toate aceste şapte aspecte aduc o mare greutate zilei şi, 
paradoxal, o uşurinţă în a lucra cu informaţiile. Vibraţiile astrale ale lunii februarie 
ne îndeamnă în mod special către acţiuni practice. Tocmai de aceea relaţia cu 
noţiunile, cu ideea, relaţia care se construieşte între forţa cuvântului, între 
adâncimea ideii şi acţiunea practică, chiar finalitatea acestora, constituie una dintre 
cele mai mari încercări ale lui 2013. 

Când Mercur şi Pluton sunt în sextil, în special din două zodii reci, sfera 
ideilor se îndreaptă spre a răscoli, spre a căuta secrete şi spre a ne folosi de acestea 
pentru a ne menţine o poziţie delicată sau pentru a obţine o nouă formă de 
recunoaştere. Ambiţiile care se nasc din acest aspect sunt flexibile, sunt marcate de 
o altă viteză de lucru şi, în acelaşi timp, pot să exprime sentimentele într-un mod 
foarte original şi practic. Dacă sextilul dintre Mercur şi Pluton aduce o flexibilizare 
a ideilor, o uşurinţă în a sintetiza informaţia, capacitate de analiză şi în acelaşi timp 
abilitatea de a vedea totul prin viziunea de ansamblu, conjuncţia pe care o 
împlineşte Marte cu Chiron, spre seară, face ca, în sfera ideilor extinsă, cea care 
ţine de domeniul sextilului Mercur-Pluton, să transforme tot ceea ce gândim în 
vindecare. 

Marte din Peşti aduce o formă de manifestare şi înţelegere, o descindere în 
zona publică pe ideea recunoaşterii meritelor aşa cum nu s-a-ntâmplat în trecut. El 
nu urmăreşte repararea trecutului, ci, prin acţiunile sale, doreşte să obţină ceea ce 
nu a reuşit să obţină anterior. Marte din Peşti, în mod concret, nu aduce în prezent 
evenimentele trecutului, ci doar cere recunoaşterea sa ca personalitate, ca 
informaţie, ca mod de acţiune, ca implicare şi, atunci când se aşează în preajma lui 
Chiron doreşte, pe lângă toate acestea, să fie văzut ca un model de înţelepciune, ca 
un lider de opinie, ca un formator de idei. Nu mai încape discuţie ca acest unghi, 
această conjuncţie între Mercur şi Chiron constituie ipostaza în care oamenii îşi 
pierd controlul şi doresc să fie apreciaţi pentru ceea ce nu le aparţine. Asta 
înseamnă că va fi dezvoltată aroganța, mândria, însă expusă într-un mod disimulat 
ca şi cum se va dezlănţui o anumită formă a orgoliului spiritual, cel care urmăreşte 
doar aprecierea, dar pe care nu o prezintă în mod implicit. Asta înseamnă blocaj la 
nivel de idee, la nivel de sentiment, constrângerea destinului să acţioneze la nivelul 
unor zone limitate şi să fie, prin acestea, supus unor idealuri marcate de eşec. Ceea 
ce nu s-a împlinit anterior trebuie văzut ca pe o lecţie a destinului. Destinul nu 
trebuie sfidat, iar cei care îndrăznesc mai mult în loc să creeze viaţa, în loc să 
dezvolte o formă de vindecare prin folosirea energiei devin victimele propriilor 
mijloace de expresie. Adică energiei pe care o folosesc se întoarce împotriva lor şi îi 
lezează. 
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Mulţi nu ştiu şi poate nici nu doresc să înţeleagă faptul că gândurile atunci 
când sunt argumentate de emoţii, iar emoţiile susţinute pe episoade care s-au 
consumat în ultima perioadă, generează comportamente care pot înălţa sau 
distruge individul într-un timp foarte scurt. Marte în Peşti încurajează spre 
viziunea de ansamblu, adică să vedem foarte departe, să vedem în profunzime, însă 
mulţi nu sunt pregătiţi să intre în contact cu un volum atât de mare de informaţii, 
nu sunt pregătiţi să înţeleagă mecanismul astral care-i ajută să-şi transforme 
episoadele nefericite în avantaj propriu. Astfel, intrând în contact cu un volum atât 
de mare de informaţii nu devin înţelepţi, ci săraci în înţelepciune, adică abuzați de 
o informație care îi agresează cu atât mai mult cu cât este mai greu de cuprins sau 
integrat. Se plâng de lucruri reale ori de cele ireale şi devin exponenţi ai suferinţei 
umane. Această formă de dramatizare pe care o simte bolnavul care este ce mai 
atent îngrijit este un mod de a cerşi atenţie. Ne scoate în evidenţă o formă de a cerşi 
atenţie, adică ni-i arată pe cei care trăiesc şi nu înţeleg nimic din ceea ce trăiesc. 

Dacă Marte şi Mercur ne pun în faţa unor elemente de factură personală 
(gânduri, sentimente, episoade) toate acestea trăite şi rememorate într-un for 
intim, relaţia de sextil dintre Junon şi Capul Dragonului conferă acestor elemente 
personale o dimensiune socială. Ceea ce simţim poate deveni etalon pentru ceilalţi, 
ceea ce alegem poate fi pentru ceilalţi o idee de asociere, de afacere, o idee de a 
aborda tehnici de meditaţie, de vindecare, tehnici de selecţie sau o anumită 
procedură în a învăţa mai repede şi mai mult. 

Înţelegem, abia spre seară, că despre învăţare vorbim azi, despre educaţie şi 
despre tot ceea ce ne şlefuieşte pentru a deveni aşa cum ne dorim cel mai mult. 
Mercur şi Marte în Peşti fac evidente dorinţele şi emoţiile personale care, tocmai 
pentru că sunt confuze sau prea sofisticate, cer sa fie formulate într-un mod clar. 
Prin Mercur se caută ideea cea mai cuprinzătoare, iar prin Marte acţiunea cea mai 
cuprinzătoare. Toate acestea aduce în zona publică şi pune pe un taler al balanţei, 
iar pe celălalt scopul în sine al vieţii, îi pot duce pe oameni pe cărări greşite. Unii 
vor înţelege că luptând împotriva semenilor înseamnă reuşită în viaţă şi a da la o 
parte pe cineva, a trăi cu răceală într-un mod alunecos poate constitui o dovadă a 
reuşitei în viaţă. Dacă aceste lucruri devin mai clare decât celelalte de factură 
pozitivă, atunci seara zilei de 12 februarie va fi marcată de un episod nefericit, o 
întâmplare, care scoate la lumină o altă lecţie de viaţă, asemănătoare celor din 
trecut în care nu am primit ceea ce am cerut de la viaţă, asemănătoare acelora atât 
din punct de vedere afectiv cât şi din punct de vedere mental, în plus aceasta 
completându-se cu o atitudine pe care anturajul o dezvoltă faţă de individ. Cei care 
sunt mai slabi de înger pot avea accese de paranoia în faţa unui anturaj care nu 
răspunde pozitiv la demersurile pe care le fac, însă cea mai mică doză de efort, cea 
mai mică ponderaţie, cea mai mică oprire din acest malaxor, din acest mecanism de 
autodistrugere, le va fi răsplătită. 

Ultimul aspect al zilei, trigonul dintre Mercur şi Saturn, ne va vorbi despre 
maturitate, despre înţelepciune, despre abilitatea de a trăi şi înţelege emoţia, dar şi 
capacitate de memorare. Mulţi neglijează faptul că memoria are o componentă 
afectivă evidentă. Până şi memoria mecanică are la baza sa o serie întreagă de 
mecanisme care îşi extrag energia din afectivitate. O persoană cu tulburări afective 
care nu se poate stabiliza pe o emoţie sau care generează un proces de 
autodistrugere a emoţiilor traversează, în mod implicit, şi tulburări de memorie. 
Memoria, pentru unii, înseamnă durere, pentru alţii automotivație, iar pentru alţii 
poate să însemne expresia maximă a devenirii lor. Fie că ducem cu noi episoade 
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plăcute, cele care ne rănesc stima de sine, fie că ducem cu noi pe cele neplăcute, 
pentru că nu am învăţat ceea ce trebuie, seara zilei de 12 februarie constituie un 
exemplu de convieţuire a amintirilor plăcute cu cele neplăcute, punându-ne în faţa 
unor trăiri complexe. Binele şi răul îşi dau mâna şi vor să construiască un edificiu 
pe care să-l numească �destin personal� sau �înţelepciune�. 

Rolul lui Saturn din Scorpion în 2013 este unul deosebit de important. Asta 
înseamnă că acum, prin trigonul Mercur-Saturn, ceea ce ne vine prin idee sau prin 
această componentă afectivă, integrată memoriei, este un element de bază în a 
înţelege care ne este rolul şi rostul în viaţă. În toamnă, în septembrie, Saturn şi 
Capul Dragonului se vor întâlni într-o conjuncţie şi abia atunci vom reuşi să 
integrăm ceea ce acum, în această perioadă, gândim, analizăm, observăm sau 
căutăm. 

Prin urmare, 12 februarie reprezintă o zi în care înţelegem şi căutăm să 
valorificăm valenţele educaţiei. Unii consideră că educaţia înseamnă acumulare de 
informaţii, alţii cred că a fi educat înseamnă a te descurca în ipostaze complexe, a 
ieşi din încurcături, în a evidenţia o anume inteligență practică însă astăzi vom 
observa că educaţia înseamnă mult mai mult. Vom reuşi astăzi să fuzionăm gândul 
cu sentimentul şi să oferim acestuia un scop constructiv. Vom fi astfel tulburaţi de 
impresiile pe care ni le facem faţă de mediu. Mediul în sine, aşa cum se conturează 
azi, nu este periculos pentru individ, ci individul percepe deformat faptul că 
anturajul este orientat împotriva sa. Prin Mercur în Peşti, alături de Marte aflat în 
tranzit prin această zodie, putem azi să traversăm episoade neobişnuite, de la 
refuzul comunicării, de la uciderea dorinţelor până la dezvoltarea tactului, a unei 
diplomaţii, a unei modulări personale atât de specială încât noi înşine să ne mirăm 
de ceea ce putem spune sau face. Totuşi, încercarea cea mai mare survine atunci 
când ne dorim să scoatem pe zona publică toate aceste elemente de factură 
personală. Când dorim să punem în practică ideea pe care am avut-o de dimineaţă, 
când dorim să împărtăşim celorlalţi ceea ce am gândiţi şi am simţit, când dorim să 
fim sinceri sau când cerem celor din jur sinceritate pe un anumit segment, 
descoperim adevărata valoare a solicitării, a trăirilor, a frământărilor interioare. 
Această încercare ne îndeamnă să descoperim liniştea, calmul, rostul lucrurilor, să 
fim prin acestea mult mai selectivi cu ceea ce dorim să afişăm celorlalţi, cu ceea ce 
cultivăm, cu ceea ce simţim, cu ceea ce trăim. Această formă de selecţie este foarte 
constructivă şi ea ne ajută să înţelegem mult mai bine existenţa personală, viaţa şi 
să dăm experienţelor pe care le-am parcurs până acum un rost practic. Trigonul 
dintre Mercur şi Saturn care înseamnă, prin implicarea acestuia în activarea 
triunghiului minor Saturn-Pluton-Mercur, cu Pluton focar, dinamizarea puterii 
creatoare. Devenim creatori prin descoperirea sentimentului care creează. Acest 
sentiment care creează atunci când se va uni cu gândul care zideşte, cel care ne 
învăluie şi ne cuprinde întreaga sferă personală în prima parte a zilei, ne aduce în 
preajma neapartenenței şi, prin aceasta, descoperim ceea ce este unic în 
dimensiunea personală, destinul propriu, ceea ce ne aparţine, fără interferenţe 
venite din partea celorlalte destine create şi întreţinute de semenii noştri. 

Dacă educaţia pentru unii înseamnă memorie, atunci azi ne vom simţi mult 
mai apropiaţi de ceea ce ne îmbogăţeşte nivelul de cunoştinţe şi experienţele 
dezvoltând un interes sporit pentru informaţii legate de terapii, diplomaţie, relaţii 
dintre state, modul cum de-a lungul timpului anumite personaje sau grupări şi-au 
exercitat puterea de influenţă. 
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Astfel, recomandarea pentru această zi este aceea de a înţelege că puterea nu 
stă nici în informaţie, nici în sentiment, nici în abilitatea de aextrage din trecut ceea 
ce considerăm acum că ne este util, ci a le folosi pe toate acestea cu măsură. 

 
Miercuri, 13 februarie 

Miercuri 13- 2-2013  3:51    Luna(Pis) --> Aries 
Miercuri 13- 2-2013 15:05    Luna(Ari) Con (Ari) Uranus 
Miercuri 13- 2-2013 16:00    Luna(Ari) Sex (Gem) Jupiter 
Miercuri 13- 2-2013 23:33    Luna(Ari) Squ (Cap) Pluto 

 
Trecerea Lunii în Berbec înseamnă şi modificarea registrului 

comportamental. Se trece de la invocarea argumentelor pentru acţiune, la acţiunea 
în sine fără a mai fi nevoie de justificare, de judecată, de vreun instrument care să 
ne motiveze, să ne determine să acţionăm într-o anumită direcţie. Luna va intra în 
Berbec înainte de răsăritul Soarelui şi cea mai mare parte din zi va acţiona în 
această manieră, aducând o părere bună despre sine, exprimarea într-un mod 
necontrolat, nevoia de independenţă, toate acestea exprimate printr-o anume 
fermitate care poate deveni, în cazul celor care nu obişnuiesc să-şi stăpânească 
impulsurile, o modalitate de a teroriza sau de a se impune cu forţa în fața 
anturajului. 

Ipostaza aceasta pe care o atinge Luna înseamnă şi atingerea unei etape 
finale pe care a început-o cu o săptămână în urmă, la conjuncţia cu Pluton. Astăzi 
se finalizează un demers legat de societate, considerând că a venit momentul să ne 
spunem doleanţele într-un anumit mod, să ne comportăm altfel sau să îndrăznim 
cu gândul ori cu fapta într-o zonă socială nouă. Dacă până acum a face trimitere la 
trecut, la ceea ce s-a-ntâmplat, a avut şi o notă dramatică astăzi aceasta dispare ca 
greutate sufletească, ea se va menţine doar ca potenţial comportamental. Unii vor 
considera că sunt predestinaţi pentru a fi învingători şi îşi extrag această informaţie 
din tot ceea ce-şi amintesc. În felul acesta, reuşesc foarte uşor să denatureze 
adevărul, să prezinte faptele altfel decât s-au întâmplat şi să se pună pe sine într-o 
poziţie nemeritată. Evident, lipsa educaţiei este elementul care va transpare din 
acţiunea acestora şi îi va motiva să greşească din nou. Este de la sine înţeles că 
toate acestea amplifică eficiența, pentru că agresivitatea conferă rezultate bune pe 
termen scurt, însă slăbeşte mult structura mentală şi o îndreaptă spre nelinişte, 
către labilitate, către fals, rupându-l pe individ de realitate şi menţinându-l într-o 
zonă a regretului că nu dispune de şi mai multă putere pentru a acţiona în direcţia 
preferată. Oricât de greu şi complicat ne-ar fi, astăzi spunem tot ceea ce ne vine la 
gură, tot ceea ce gândim, tot ceea ce considerăm util pentru ceea ce este în jur. Asta 
înseamnă că sextilul Lunii cu Jupiter ne va oferi, pe fondul conjuncţiei Luna-
Uranus şi careul Pluton, între orele 15,00 – 23,30, un imbold spre a înţelege mai 
bine acest episod. Această finalitate poate apărea sub forma unei înţelegeri sau sub 
forma unui nou traseu pe care-l alegem azi. Totuşi, împlinirea sextilului Luna-
Jupiter ne va pune şi în dificultate pentru că o parte dintre demersuri parcă nu se 
mai termină, că intră într-un proces continuu ca într-un perpetuum mobile, în timp 
ce altele cer finalitate imediată. Trecând prin Berbec, Luna ne încurajează să ne 
grăbim în tot ceea ce facem şi astfel să greşim din prea mare viteză fără să 
înţelegem că de fapt nu graba constituie elementul pe care trebuie să-l îmbrăţişăm, 
ci mărirea vitezei de lucru. 

Nu doar datorită conjuncţiei cu Uranus, ci şi pentru că trece prin careul cu 
Pluton, Luna din Berbec ne aduce azi probleme de factură neurologică, tensiune, 
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un neastâmpăr, stare de nervi, ce poate ajunge foarte uşor la criză şi care pare să 
aibă ca finalitate o defecţiune sau o stricăciune. Cei mai mulţi vor fi convinşi că ceea 
ce li se întâmplă vine dintr-o injustiţie şi vor căuta să-şi facă dreptate, iar acest 
sextil Luna-Jupiter chiar asta înseamnă: nevoia de dreptate prin cuvânt, prin 
exprimare directă, prin diplomaţie, prin identificarea căii de mijloc. Din nefericire, 
ipostaza în care se află acum spiritul dreptăţii (Jupiter), lezat puternic de Luna 
neagră aflată pe acelaşi semn cu acesta, ne va face să vedem dreptatea cu alţi ochi, 
să o îmbrăcăm în haine nepotrivite, să ne facem dreptate în mod necuviincios, să 
vedem mai importantă propria dreptate decât adevărul obiectiv. Este lesne de 
înţeles că toate duc spre o sincopă, duc spre distorsiuni în modul cum dorim să ne 
facem înţeleşi sau în demersurile prin care urmărim să înţelegem societatea ori să o 
ajutăm pe aceasta să ne înţeleagă. Aceasta exprimare, în loc să ne pună în valoare, 
ne va compromite şi mai mult. Tocmai de aceea spiritul dreptăţii azi va fi lezat, 
mulţi considerând că societatea este împotriva lor, pentru că ei nu vor decât 
adevărul şi nu-l primesc, ei nu vor să schimbe nimic prin acesta, ci doar să fie 
recunoscuţi şi, un lucru atât de simplu cum pare (recunoaşterea adevărului) nu va 
interesa pe nimeni, ci dimpotrivă mulţi par să se alieze împotriva recunoaşterii 
adevărului. 

Prin urmare, 13 februarie devine o zi de tensiune. Pentru că Luna îşi 
schimbă semnul şi nu oricum, ajunge în Berbec unde este prea dinamică, are prea 
multă putere, prea multă încredere în sine, chiar şi atunci când nu trebuie, în 
situaţia în care unghiurile dintre planetele cu mişcare lentă par să intre în 
separaţie, deci nu ne mobilizează cu urgentări, întreaga zi pune o greutate prea 
mare pe decizia individuală. Aceasta ia înfăţişarea lucrului bine făcut, a priceperii, a 
abilităţilor, a eficienţei într-o situaţie în care să fie suficient rezultatul celorlalţi, să 
nu mai fie nevoie să demonstrăm în mod individual că ştim să facem un anumit 
lucru sau că-l înţelegem.  

Impulsurile strică şi deşi par ca nişte copii răzgâiaţi care se joacă peste tot, la 
televizor, la priză, joacă fotbal în casă, iar afară stau în contemplaţie, întregul 
ansamblu al zilei ne duce spre gândire. Gândirea este cea care ne selectează 
evenimentele şi ni le pune în ordinea priorităţilor, ea ne indică urgențele și tot ea ne 
spune ce este corect şi ce nu din ceea ce am făcut. Tot gândirea este cea care invocă 
nevoia de dreptate, echilibru, tot ea este cea care apreciază ca fiind oportun 
momentul în care adevărul trebuie să triumfe. Aici în această lume, adevărul nu 
triumfă de fiecare dată şi nici nu trebuie să ne aşteptăm la astfel de victorii pentru 
că dacă se va pune problema invocării adevărului astăzi această manieră de a 
reduce suferinţa prin îmbrăţişarea sa va reprezenta şi mijlocul prin care vom scăpa 
de o suferinţă, dar vom da de alta. Fiecare om are propriul său mod de a îmbrăţişa 
adevărul, are propriul său ritm de lucru şi atunci când oamenii par să accepte un 
adevăr şi nu să lupte împotriva lui, ei de fapt sunt creatorii acestui adevăr, creatorii 
demersului care se finalizează cu evidenţierea unui adevăr. 

Oamenii învaţă greu, unii chiar foarte greu, iar alţii nu învaţă anumite lucruri 
într-o viaţă întreagă. Tocmai de aceea a trăi cu naivitatea că existenţa adevărului 
presupune şi recunoaşterea lui înseamnă a cere de unul singur probleme, a intra de 
unul singur în conflict cu toată lumea şi ştim care va fi rezultatul. Atunci când se 
unesc oamenii dovedesc o putere foarte mare, surprinzător de mare cu cât adevărul 
împotriva căruia luptă este mai caustic şi promite că îi schimba într-un timp foarte 
scurt. 
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Lună în Berbec raportându-se la Soarele de pe final de Vărsător va dori azi să 
spună adevăruri dureroase, va dori să le răscolească şi va trăi cu naivitatea că 
întotdeauna adevărul învinge. Da, adevărul învinge întotdeauna însă nu aici, în 
această lume, nu acolo unde este descoperit. Există în această lume sau în celelalte, 
diferite modalităţi de plată sau de a recunoaşte un adevăr. Cel care iubeşte adevărul 
va trebui să se mulţumească cu faptul că prin îndreptarea sa faţă de adevăr 
dovedeşte faptul că este un spirit puternic şi va trebui să-i fie suficient. A căuta 
adevărul în această lume înseamnă şi a accepta că drumul spre el este plin de spini. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita şi de a reveni asupra 
acestei idei de-a lungul întregii zile ca adevărul maturizează şi, de asemenea, calea 
spre adevăr maturizează, la fel şi tot ceea ce face trimitere spre acesta şi că 
niciodată procesul de maturizare nu reprezintă o joacă, nu este simplu sau delicat. 
El implică efort, durere, traversarea unor ipostaze numite generic �suferinţă�, dar 
rezultatul întotdeauna înnobilează. 

 
Joi, 14 februarie 

Joi 14- 2-2013  7:50    Luna(Ari) Sex (Aqu) Venus 
Joi 14- 2-2013 11:39    Luna(Ari) Sex (Gem) Lilith 
Joi 14- 2-2013 20:51    Luna(Ari) Squ (Cap) Juno 

 
Lucrurile astăzi, prin cele trei aspecte pe care le împlineşte Luna, se mai 

îmblânzesc, deşi se mai păstrează nota dură a zilei anterioare, cea care ne îndreaptă 
spre acţiuni în forţă, rapide. Faptul că Luna împlineşte un sextil cu Venus din 
Vărsător şi altul cu Lilith din Gemeni ne aduce pe cer o configuraţie numită 
Triunghi minor, cu Luna în poziţie de planetă focar. Această construcţie astrală 
încurajează spre exprimarea abilităţilor personale, într-un mod diplomat, delicat, 
flexibil, în armonie cu anturajul şi într-o stare de mulţumire cu propria persoană. 
Totuşi, astăzi, pe lângă cele două aspecte benefice pe care le împlineşte Luna, ea 
mai atinge şi careul cu Junon din Capricorn, iar asta înseamnă că toate aceste 
dorinţe personale şi toate aceste mijloace de exprimare pozitive găsesc în jur ecouri 
mai puţin plăcute sau ne pun în situaţia de a afişa aceste lucruri bune faţă de 
oameni care nu au habar de ele, pe care nu le înţeleg, pe care nu vor să le înţeleagă 
sau să le aprecieze, fie şi numai foarte puţin. 

Putem să vorbim aici despre bruscarea sentimentelor, dar şi în egală măsură 
despre o anume trezire la realitate, despre o anume confruntare cu realităţile pe 
care ni le prezintă societatea şi care nu sunt deloc simple. Evident, Junon în 
Capricorn înseamnă restricţie, relaţii reduse la datele stabilite iniţial sau chiar 
despărţiri ale unor persoane care nu mai fac faţă situaţiei prezente, care nu mai pot 
înţelege anumite raporturi sociale trec prin schimbări şi chiar dacă le înţeleg nici 
nu vor să accepte că munca trebuie abordată în toate structurile personale, nu doar 
prin desfăşurarea unei activităţi de factură profesională. 

Ziua de 14 februarie ne vorbeşte, aşadar, despre puterea de convingere, 
despre munca pe care o prestăm în raport cu această dimensiune a vieţii. Asta 
înseamnă că mulţi vor refuza din start ideea de blândeţe şi de tact, de diplomaţie şi 
se vor impune în faţa celorlalţi pe ideea numai ei au dreptate, doar ei sunt cei care 
deţin adevărul sau dacă nu-l deţin, adevărul pe care-l caută este cea mai importantă 
prioritate şi toată lumea trebuie să se conformeze. Este o naivitate să ne 
desfăşurăm în faţa celorlalţi în modul acesta şi, astăzi, această naivitate poate fi 
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răsplătită cu o răceală din partea anturajului, o agresivitate verbală, o marginalizare 
sau printr-o anume formă de răspuns verbal, în disonanţă cu aşteptările. 

Dacă în urmă cu câteva zile, la începutul acestei săptămâni, ideea de educaţie 
lua o înfăţişarea extrem de severă, astăzi educaţia ni se înfăţişează cu chipul 
răspunsului care ne vine din societate, cu chipul ecoului pe care îl primim la 
acţiunile pe care le-am făcut în urmă cu două zile. Primim, astfel, răspuns referitor 
la viziunea de ansamblu pe care am căutat-o şi este posibil ca ecoul venit din 
depărtări, de la mari distanţe sau din medii sociale total diferite faţă de cele în care 
ne deplasăm, să constituie răspunsul pe care-l căutăm atât din punct de vedere 
mental, ca idee, cât şi din punct de vedere afectiv. 

Astăzi, prin muncă, se pot doborî bariere. Se poate găsi o persoană cu care să 
se împletească un sentiment delicat, firav acum şi care, în timp, să devină o 
adevărată bază în cultivarea unor noţiuni extrem de delicate. Prin această atitudine 
astăzi ne menţinem în zona războiului, a confruntărilor cu sine, a nemulţumirilor 
pe care le tot exteriorizăm în această săptămână. 

O altă problemă a acestei zile este cea legată de hrană. Unii nu consideră că 
trebuie să acorde suficientă importanţă acestui capitol, că au un stomac rezistent, 
că nu au probleme de factură digestivă ori că sunt suficient de rezistenţi în această 
zonă pentru a li se întâmpla ceva. Luna din Berbec poate aduce azi crize nervoase, 
nervi la stomac, intoleranță faţă de anumite alimente sau o greşeală făcută în acest 
sector prin depăşirea cantităţii admise. Există riscul ingerării unor substanţe care 
în cantitate mică nu produc daune, însă prin sporirea cantităţii ele provoacă reacţii 
negative în lanţ. De asemenea, hrănirea ia astăzi şi alte înfăţişări – hrănirea cu 
sentimente, cu gânduri, hrănirea spirituală, lucrul cu energia, fie prin abordarea 
unor tehnici învăţate anterior, fie prin îndreptarea atenţiei spre aceste zone. 
Curiozitatea este iarăşi o trăsătură care ne motivează hrănirea subtilă, hrănirea cu 
energie şi, la fel ca şi prin hrănirea fizică, orice depăşire a cantităţii obişnuite spre 
abuz poate însemna atingerea unei zone negative, suprasolicitarea structurilor care 
se ocupă cu asimilarea. 

Sunt avertizaţi astfel cei care sunt receptivi din fire, care sunt uşor de 
influenţat şi care şi-au cultivat această latură a sensibilităţii subtile, prin 
neîncredere în sine, neîncredere în ideile proprii, neîncredere în stabilitatea lor 
afectivă pentru că, a dezvolta o asemenea sensibilitate şi a trăi într-un mediu viciat, 
înseamnă şi asimilarea unei hrane vicioase, a unei hrane negative care va avea şi, în 
general, dar în special azi, consecinţe negative asupra structurilor afectivă şi 
mentală. 

Prin urmare, 14 februarie ne aduce în faţa unor decizii importante. Sunt 
decizii care ne vizează stabilitatea personală, modul cum ne îndreptăm spre 
anturaj, cum îl analizăm, ce dorim să primim de la acesta şi cât de mult. Unii nu se 
pot opri din a se manifesta într-un anumit fel şi asta înseamnă lipsa de educaţie, 
dar şi ocuparea unei poziţii ingrate în mediul social în care trăiesc. A ocupa o 
poziţie mai puţin fericită înseamnă a traversa o serie întreagă de ipostaze în care 
anturajul să îndrepte spre aceştia critici dureroase, respingeri, în care aceştia să fie 
minţiţi, marginalizaţi, să sufere şi să nu ştie concret de ce se întâmpla acest lucru. 
Evident, nu li se ascunde adevărul, doar că ei doresc să se uite în altă parte, refuză 
să vadă adevărul în faţă, nu sunt conştienţi de binefacerile acestuia şi doresc în 
continuare să-l primească aşa cum îl cer. Asta înseamnă rigiditate, înseamnă să se 
pună de-a curmezişul în faţa unui anturaj instabil şi ca urmare consecinţele sunt 
foarte şuro de dedus. 
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 Tot aceste proces social complicat cere multă energie şi această energie 
trebuire asimilată din hrană. Astfel, hrănirea devine elementul principal al acestei 
zile, fie că va fi abordată printr-o deviaţie de la regulile alimentare obişnuite, prin 
mărirea cantităţilor ori prin ingerarea unor substanţe care nu fac bine, fie prin 
accesul la informaţii care incită prin cantitate. Trebuie să fim atenţi astăzi cu 
volumul informaţiilor, cu intensitatea emoţiilor pentru că, dacă sunt negative, pot 
genera efecte neplăcute pe corpul fizic sau ne pot duce într-o zonă socială pe care să 
nu o putem întreţine pe viitor. 

Pentru că expresia acestei zile nu trebuie luată ca etalon, recomandarea, ca în 
multe zile din ultima perioadă, este aceea de a ne apropia de măsură. Măsura 
trebuie urmărită azi cu mare atenţie, cu mult interes şi ea trebuie folosită atât în 
sfera ideilor, cât şi, în mod concret, în privinţa obiectelor pe care le folosim sau 
alimentelor pe care le preferăm. 

 
Vineri, 15 februarie 

Vineri 15- 2-2013  5:35     Sun (Aqu) Sex (Ari) Moon 
Vineri 15- 2-2013 12:07    Luna(Ari) --> Taurus 
Vineri 15- 2-2013 17:12    Luna(Tau) Sex (Pis) Neptune 
Vineri 15- 2-2013 20:16    Mars (Pis) Sex (Cap) Pluto 

 
Ziua de azi, 15 februarie, va semăna oarecum cu cea de ieri, însă nu în 

totalitate, nu pe toată distanţa ei, ci doar în prima parte, cât Luna va sta în Berbec. 
La prânz Luna trece în Taur şi va avea de împlinit un sextil cu Neptun, iar spre 
seară Marte şi Pluton vor împlini sextilul lor pe care-l formează de câteva zile. În 
prima parte a zilei, luminariile împlinesc şi ele un sextil chiar de dimineaţă, înainte 
de răsăritul Soarelui, şi asta ne aduce bună dispoziţie, deschidere, flexibilitate, 
viteză în gândire şi reacţii, deci un anume tonus, unul pozitiv, menit să anunţe 
faptul că ziua de 15 februarie va fi o zi activă, pozitivă, benefică. 

Deşi va fi greu de crezut, în prima parte a zilei, până când Luna va trece în 
Taur, vom avea tendinţa de a ne risipi în detalii care nu par detalii, ci care par 
informaţii diverse, informaţii atinse de o explozie nemaiîntâlnită, dar la o analiză 
succintă, simplă şi practică, observăm că fac parte din acelaşi întreg şi că aşa şi 
trebuie văzute. Detaliile din prima parte a zilei sunt obositoare. Ele mai mult 
consuma decât dăruiesc şi dacă nu sunt ţinute sub control sunt dezvoltate în 
defavoarea aspectului afectiv. Mintea lucrează foarte repede, foarte dur şi ceea ce 
spunem ar putea să rănească uşor, fără a avea o intenţie clară în acest sens, ar 
putea să rănească fie şi numai din naivitate ori din dorinţa de a prezenta un adevăr 
care nu este însă uşor de asimilat de anturaj. Pentru că Luna va fi, în prima parte a 
zilei, în Perioada fără Direcţie şi, apoi, primul aspect pe care-l împlineşte va fi 
sextilul cu Neptun, vom avea impresia că urmează să se întâmple ceva. Cei care 
sunt sensibili, intuitivi sau care poţi percepe, simţi energia subtilă în diferite 
moduri vor avea şi un suport concret pentru a-şi argumenta această emoţie şi 
anume anticiparea manierei în care ne vom petrece finalul săptămânii, adică zilele 
de sâmbătă şi duminică. 

Cei care sunt mai puţin sensibili sau care nu acorda acestui sector o 
importanţă mai mare, motivând că nu sunt interesaţi ori că nu pot, nu au abilitatea 
necesară de a anticipa evenimente, vor considera că îşi fac planuri, că a sosit 
momentul să se ocupe şi de această latură a vieţii lor, să ia legătura cu oameni pe 
care nu i-au întâlnit de mult timp ori să încerce să-şi ordoneze raporturile cu cei pe 
care-i are în preajmă. În felul acesta, Luna, trecând în Taur, îi duce pe oameni mai 
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aproape de valorile familiei, de patrimoniul acesteia, de ceea ce hrăneşte familia, de 
ceea ce-i conferă statut, recunoaştere. În familie, azi, nu trebuie să includem 
neapărat rudele de sânge, ci putem să o privim într-un mod mai flexibil şi extins şi 
anume să asimilăm acestui concept tot ceea ce ne leagă de existenţa în sine: o carte, 
un film, un peisaj, o idee, poate chiar o fiinţă care a trăit cu mult timp înainte şi 
care a lăsat o urma importantă a trecerii sale. Toate acestea fac parte astăzi din 
conceptul de familie. Toate acestea ne ajută astăzi să vedem că facem parte dintr-o 
familie extinsă: familia cosmică. 

Şi cum este şi de aşteptat într-o familie numeroasă, putem să găsim 
personaje cu care să dezvoltăm şi relaţii mai puţin plăcute şi, în spaţiul zilei de azi, 
acestea să nu reprezinte fiinţe în carne şi oase, ci chiar concepte, direcţii, demersuri 
sociale ori chiar anumite transformări care apar în societate acum, pe care să le 
privim cu implicare şi pe care să dorim să le respingem din dorinţa de a ne trăi 
viaţa în confort. Luna în Taur înseamnă, în primul rând, nevoia de confort, de bine, 
de desfăşurare pe un teren lipsit de pericole, liniştit, nevoia de solitudine şi, mai 
ales, nevoia de a dezvolta un anume tabiet ca bază, ca garanţie a liniştii. 

Pe fondul acesta, sextilul dintre Marte şi Pluton înseamnă depăşirea unei 
bariere, nu aşa cum s-a-ntâmplat în zilele anterioare, când Luna a trecut prin 
Berbec, ci de această dată depăşirea unor bariere majore. Acum suntem motivaţi să 
ne schimbăm statutul, motivaţia, locaţia, să ne mutăm pe o altă bază materială ori 
afectivă, să cerem de la viaţa mai mult şi să promitem la fel de mult, însă toate 
acestea făcute într-un mod delicat şi diplomat, într-un mod flexibil, în aşa fel încât 
să reuşim să punem în ordine, atât informaţiile de care dispunem acum, materialul, 
structura de bază, cât şi etapele care vor veni, până la posibilul final. 

Dintre toate cuplurile planetare, cel format de Marte şi Pluton este şi cel mai 
periculos. Dacă aduce un succes, el îl aduce prin luptă. Dacă aduce linişte, aceasta 
va fi obţinută prin înfrângerea cuiva. Zgomotul este suprimat prin forţă, prin 
agresivitate, printr-o dominare vizibilă şi acest lucru face, în special astăzi, dar şi în 
această săptămână, ca lucrurile spre care ne îndreptăm să ne solicite foarte mult. 
Nu este cazul să privim scena socială cu naivitate, acest sextil dintre Marte şi Pluton 
ne afectează pe toţi şi mai ales ne incită ambiţiile. Ştim cu toţii că aceste ambiţii pot 
deveni cu atât mai periculoase cu cât persoana care le dezvolta are mai multă 
putere de a decide. A pune în practică o ambiţie de a domina are altă conotaţie 
pentru un lider politic, pentru o persoană cu funcţie de conducere, decât în cazul 
unui om simplu pentru care singurele decizii sunt acelea referitoare la ce anume să-
şi cumpere din magazin. 

Energia ambiţiei va fi însă egală pentru toţi şi fiecare va simţi, prin aceasta, 
că-şi depăşeşte o limită. Limitele sunt trasate diferit în funcţie de statutul pe care-l 
avem, nivelul de cultură, în funcţie de puterea fizică ori de starea de sănătate. 
Independent de calitatea acestora, fiecare va zimţi azi un impuls în a-şi depăşi în 
mod constructiv o barieră de care, până acum, nu îndrăznea să se atingă. Evident, 
toate acestea se fac cu multă sensibilitate, prin plăcerea de a acţiona, de a relaționa 
cu anturajul, de a primi şi dărui informaţie, de a participa în mod benefic la 
ridicarea unui edificiu. Pentru mulţi acest edificiu ar putea să însemne înfiinţarea 
unei noi firme, deschiderea unei noi afaceri, redactarea unui document 
revendicativ, adjudecarea unei funcţii de conducere sau recunoaşterea unor merite 
la nivel de grup, la nivel social. În acelaşi timp, relaţia lui Marte cu Pluton poate 
însemna şi succesul celor care explorează solul şi subsolul prin sporirea averii 
personale, prin sporirea patrimoniului personal ca şi cum găsesc o piatră valoroasă 
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acolo unde se aşteptau mai puţin. Toate acestea înseamnă azi progres, ridicare din 
zona în care am acţionat în ultima vreme şi îndreptarea spre o finalitate pe care o 
vedem pozitivă. Nu se ştie dacă această finalitate va fi atinsă sau nu, dar în mod 
sigur ea ne va ambiţiona şi mai mult în a îmbrăţişa fiecare etapă care ne iese în cale, 
până ajungem acolo. 

Prin urmare, 15 februarie este o zi care ne îndeamnă să ne descoperim 
curajul de a acţiona, să identificăm ceea ce ne place cel mai mult, ceea ce ne lipseşte 
şi să căutăm în jur elementul cu ajutorul căruia să ne completăm patrimoniul 
personal. Modul în care suntem îndemnaţi să acţionăm azi ne va diferenţia pe unii 
de alţii. Pentru unii a se lăsa în voia unei frământări înseamnă o depăşire a ritmului 
lent sau foarte lent în care acţionau. Alţii văd în această impulsionare spre acţiune 
necesitatea de a dărma casa şi de a construi alta în loc, de a săpa o nouă fântână sau 
de a porni într-o călătorie cu final neaşteptat. Toate acestea înseamnă consum, 
înseamnă accesul la o zonă necunoscută, dar şi apropierea de un potenţial succes, 
acela pe care dintotdeauna ni l-am dorit dar pe care nu am avut ocazia să-l vedem 
atât de aproape. 

Demersurile acestei zile vor avea şi o notă revendicativă puternică, însă 
pentru individ va fi mai puţin vizibil. Această notă revendicativă se adresează în 
mod special grupurilor, ele sunt cele pentru care solicitarea constituie elementul de 
creştere şi îmbogăţire. În sfera individuală el va impresiona anturajul prin 
gravitate, prin limpezime, prin caracterul lui periculos sau prin forţa cu care îl 
îndeamnă pe individ spre viziune de ansamblu, spre mari depărtări ori spre a-şi 
depăşi cu o luciditate rece condiţia pe care o vedea până cum drept esenţială pentru 
integritatea sa. Acum depăşim o limită şi păşim în necunoscut fără să ştim dacă 
prin asta vom reuşi să atingem finalitatea. Finalitatea, aşa acum o vedem azi, este 
foarte bună, corectă, benefică, încărcată de un optimism aparte, însă nu se ştie dacă 
până la final imaginea ei nu va fi alterată de etapele următoare. 

Cu toate că tranzitul Lunii împarte această zi în două vibraţii diferite, finalul 
zodiei Berbec şi începutul zodiei Taur, întreaga zi se prezintă ca un tot unitar. Ceea 
ce ne îndeamnă de dimineaţă poate fi finalizat până seara, tonusul şi optimismul, 
revigorarea pe care le resimţim de dimineaţă se pot păstra până spre seară în aşa fel 
încât întreaga zi să fie una benefică şi eficientă în toate tipurile de acţiuni în care ne 
implicăm. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a privi această 
formă de dinamism cu toată deschiderea de care suntem în stare. Nu contează dacă 
peste timp finalitatea stabilită azi nu va mai fi la fel. Contează însă să pornim la 
drum cu toată deschiderea şi tot optimismul care invadează acum. Toate acestea 
sunt energii benefice care ne impregnează structurile pe care le folosim azi şi ne 
face să ne simţim altfel, să simţim viaţa altfel şi, prin urmare, să trăim totul diferit 
de modul cum am trăit până acum. Asta înseamnă autodepăşire,  evadarea din 
închisoarea pe care ne-o protejăm cu atât de multă insistenţă – cea pe care ne-o 
conferă suferinţa şi, mai ales, convingerea că suferim degeaba. 

 



Săptămâna 11 – 12 februarie 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 5 februarie  2013, ora 13:05 

Sâmbătă, 16 februarie 
Sambata 16- 2-2013  2:02   Venus (Aqu) Tri (Gem) Lilith 
Sambata 16- 2-2013  4:58    Luna(Tau) Sex (Pis) Chiron 
Sambata 16- 2-2013  9:20    Luna(Tau) Tri (Cap) Pluto 
Sambata 16- 2-2013 10:12    Luna(Tau) Sex (Pis) Mars 
Sambata 16- 2-2013 10:44    Luna(Tau) Opp (Sco) Saturn 
Sambata 16- 2-2013 18:13    Mars (Pis) Tri (Sco) Saturn 
Sambata 16- 2-2013 20:20    Luna(Tau) Sex (Pis) Mercury 

 
Ziua de 16 februarie vine spre noi cu îndemnul de a fi mai buni, cu motivaţii 

spre a îmbrăţişa bunătatea şi seninătatea, liniştea, echilibrul, dar, prin 
instrumentele pe care le va vehicula, ne va induce în eroare păcălindu-ne că a da 
curs unor sarcini complicate, grele, ne-ar putea oferi, prin finalizarea acestora, 
liniştea pe care ne-o dorim. În realitate, trigonul pe care Venus din Vărsător îl 
împlineşte cu Lilith din Gemeni ne duce în ipostaza în care să experimentăm 
transferul de putere, delegarea responsabilităţii, dar nu pentru a promova pe 
cineva, ci pentru a-l pune la muncă, pentru a-i transfera o greutate, pentru a-i oferi 
o sarcină pe care să o realizeze şi, la final, să nu beneficieze de rezultatele muncii 
sale. 

Putem să amintim aici de încredere, de modul cum oamenii îşi acordă 
credibilitate unii altora, dar şi despre uşurinţa cu care se lasă tentaţi de tot ceea ce 
este legat de putere. Puterea, în aspectul ei de influenţă, este un drog pentru fiinţa 
umană şi, de asemenea, o mare încercare pentru un căutător al adevărului. Cel care 
îmbrăţişează adevărul azi va şti că el trebuie să muncească şi să ofere celorlalţi 
beneficiile pe care le primeşte, nu să inverseze acest demers, nu să-i pună pe ceilalţi 
la muncă şi el să beneficieze de rezultate. Va fi însă greu să atingem această 
înţelepciune, va fi greu să acţionăm concret în această direcţie şi este important să 
ştim că nefăcând aşa corpul cedează pentru că atinge un punct al dizarmoniei pe 
care nu-l poate gestiona. Aici sunt lezate structurile esențiale, procesele fiziologice 
de bază, buna funcţionare a tiroidei, cea care patronează o parte dintre procesele 
bazale, dar şi nevoile curente de mişcare, hrana, nevoia de a realiza cu cei din jur un 
schimb afectiv sau material pentru stabilizarea în cadrul zonei de confort. Dacă 
Venus şi Lilith prin trigonul lor ne aduc în fața inversiunii şi ne conving să o vedem 
că pe un lucru bun şi constructiv, trigonul dintre Marte şi Saturn înseamnă 
autoflagelare, descoperirea bucuriei în suferinţă, în efort, descoperirea liniştii în 
agitaţia cea mai mare, deci identificare resurselor majore pe care le deţine fiinţa 
umană şi pe care nu le-a putut descoperi până acum. Este o mare încercare ziua de 
16 februarie pentru că aceste două trigoane au înfăţişarea aspectelor benefice, însă 
ele solicită mult mai mult şi ne apasă cu decizii pe care nu suntem obişnuiţi să le 
luăm, iar dacă le adoptăm nu vom şti cum să le menţinem. 

Ceea ce vine spre noi astăzi, prin multitudinea aspectelor pe care le împlinesc 
planetele, desenează pe cer o configuraţie numită Vaporul ce are la baza sextilul 
cuplului Marte-Pluton. Asta înseamnă că multe dintre acţiunile acestei zile au la 
bază un curaj nebun de a schimba realitatea lucrurilor. Dacă la nivelul vieţii 
personale acest lucru are o componentă benefică, orice schimbare se face în 
speranţa de mai bine şi pe baza aglomerării de planete din Peşti, acest îndemn de a 
ne depăşi condiţia este susţinut de resurse puternice de factură afectivă, dar şi 
mentală, în sfera socială depăşirea zonei de confort înseamnă atingerea riscului. 
Intrăm într-o perioadă de risc social, o perioadă în care curajul unui lider nu va fi 
susţinut de curajul grupului, ceea ce va genera animozităţi în structurile puterii, 
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confuzie între decizie şi neîmplinirea demersurilor pe care aceasta le implică, 
consumuri suplimentare şi se poate ajunge relativ uşor la subminarea autorităţii, 
şantaj, pierderea credibilităţii într-un anumit segment social. Deşi Luna februarie 
nu excelează la capitolul acţiuni şi mai curând la capitolul decizii, ceea ce se 
prefigurează azi ne duce în zona în care hotarârile să fie extrem de proaste. Având 
ca motivaţie lipsurile de factură materială, obsesia puterii, cea dată de opoziţia 
dintre Lună şi Saturn, ceea ce se strică acum se poate repara abia în luna 
septembrie, ceea ce se dovedeşte a fi negativ ar putea să treacă prin reparaţie 
capitală, să fie din nou pus în funcţiune, din nou eficient, abia în septembrie, când 
Saturn şi Capul Dragonului se întâlnesc într-o conjuncţie. Acum lucrurile par 
manifestate haotic, îndreptate împotriva individului, cel care chiar dacă se afla într-
o structură probează prin modul cum gândeşte şi cum se exprimă că este împotriva 
grupului. Nu trebuie să uităm că ziua este dominată de inversiune şi azi oricât de 
clar ni se va părea totul, judecata va fi răsturnată. Vom judeca lucrurile după 
rezultatul pe care-l aşteptăm fără să ne gândim nici măcar o secundă dacă vom fi în 
stare să atingem finalitatea. Baza acestor demersuri, cea care se susţine pe curaj va 
face trimitere la anumite evenimente care s-au consumat în 2012 şi care la rândul 
lor şi-au extras puterea din episoade sporadic răspândite, timp de patru ani, din 
2008 până în 2012, şi care vizau consolidarea structurilor administrative, întărirea 
instituţiei familiei, gestionarea resurselor şi prin intermediul acestora, 
reconfigurarea zonelor influente, a centrelor de putere. 

Tocmai pentru că energia este răsturnată, cei care vor fi conştienţi de 
perspectiva deficitară a evenimentelor, vor fi cei mai afectaţi, vor fi cei care îşi vor 
amplifica prin luciditate, starea proastă, tensiunea, teama, nesiguranţa. Aceştia vor 
fi oamenii cei mai stresaţi azi, cei mai îngrijoraţi, oricât de mult ar striga, oricât de 
clar ar formula, nu vor fi ascultaţi, nu vor fi băgaţi în seamă. Asta înseamnă  în 
primul rând predispoziţie astrală, asta înseamnă să trăim într-un mediu pe care nu 
am reuşit să-l controlăm pentru că nu-l înţelegem. Cei care înţeleg că, de fapt, 
energiile sunt de fapt răsturnate vor reuşi să citească invers, în oglindă, 
evenimentele şi să se îngrijoreze mai puţin de perspectiva negativă a acestora şi să 
ne ferească mai mult de cei care se bucură mult că decid şi care nu ştiu că o fac 
împotriva celorlalţi, adică de cei care se bucura că au primit cadou un cuţit, dar, 
neştiind să-l folosească, îl aruncă peste tot prin casă. 

Prin urmare, 16 februarie este o zi apăsătoare pentru cel care gândeşte, 
pentru omul lucid, pentru cetăţeanul de bun simț, însă deosebit de benefică şi 
constructivă pentru cei responsabili. Aceştia vor avea impresia că în sfârşit le-a 
răsărit Soarele în curtea lor, sunt avantajaţi, favorizaţi, promovaţi, puşi acolo unde 
şi-au dorit dintotdeauna să fie, primesc bani, funcţii, se investeşte în mesajul lor şi, 
pe baza acestor întâmplări, vor avea impresia că viitorul aşa le va fi. Nu, viitorul, ca 
bază a aceea ce se prefigurează azi, nu poate fi aşa pentru că ar trebui să fie 
alimentată de inversiune, adică acela care nu merită, primeşte şi finalitatea 
acţiunilor nu poate fi decât asemenea episodului istoric în care Turnul Babel s-a 
dărmat. Turnul Babel nu se va dărma azi, ci în viitor, însă cei iresponsabili nu vor 
şti acest lucru şi nici nu-i va interesa. Ei vor lupta cu toate mijloacele ce le au la 
îndemână pentru combaterea stării de disconfort. Ei luptă împotriva nesiguranţei 
personale cu instrumentele sociale. Asta înseamnă că deciziile unui lider vor fi 
extrem de subiective şi adoptate pentru întărirea confortului personal. Cei care 
sunt responsabil şi lucizi, chiar dacă se bucură de realitatea perspectivei 
evenimentelor aşa cum văd şi percep ei, vor avea o zi proastă, încărcată de 
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nesiguranţă, de teamă şi, mai ales, o zi în care vor fi îndemnaţi să facă ce nu pot, 
ceea ce contravine propriilor moralităţi, ceea ce nu şi-au dorit şi nu le-a plăcut 
niciodată să facă. 

Ziua are însă la bază o anume necesitate, aceea de a explora resursele. Dacă 
la nivelul vieţii personale a explora resursele personale înseamnă a descoperi ceea 
ce este de maximă urgenţă pentru familie, prieteni, cunoscuţi, la nivel social toate 
acestea devin expresii răsturnate, adică nevoia personală să fie alimentată şi 
întreţinută de aportul grupului. Asta înseamnă inventarea unor noi taxe, colectarea 
acestora într-un mod agresiv sau realizarea unei afaceri în care să fie implicate 
structurile statului, dar statul să nu beneficieze de câştig. Acestea duc spre fraudă, 
inversiune, greşeli de factură administrativă, spre ilegalităţi. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a privi tot 
ceea ce se manifestă în jur cu responsabilitate, chiar dacă aceasta doare mai tare. 
Astăzi mergem pe jar, asemenea fachirului, însă fără a dispune de antrenamentul 
necesar. Ceea ce vedem ne doare, ceea ce înţelegem ne răneşte, iar ceea ce facem ne 
compromite. Cu cât înţelegem mai mult şi vedem mai multe, cu atât perspectiva 
evenimentelor este mai neplăcută. Realitatea însă, chiar şi în această viziune, este 
răsturnată. Azi trebuie doar să percepem realitatea, nu doar să o analizăm în 
perspectivă, trebuie să acceptăm provocările destinului, să le privim cu maturitate, 
să ni le însuşim şi să lăsăm viitorul pe seama viitorului. Nu putem şti dacă ceea ce 
facem azi ne va compromite în viitor. Poate ne va compromite doar azi, dar viitorul 
ar putea să se prezinte altfel, fiind, aşadar, alterat de etapele ulterioare. Cel care 
este lucid şi matur, care vede acest lucru şi care îşi impune autocontrolul peste 
toate celelalte impulsuri va fi cel mai avantajat pe viitor, pentru că va învăţa să 
trăiască prin modelare. Ceilalţi care îşi satisfac toate mofturile vor învăţa şi ei ceva 
– să trăiască în îndestulare uitând că în lumea aceasta cei bogaţi sunt puţini. 

 
Duminică, 17 februarie 

Duminica 17- 2-2013  0:47    Luna(Tau) Squ (Aqu) Venus 
Duminica 17- 2-2013  5:51    Luna(Tau) Opp [Sco] Node 
Duminica 17- 2-2013  9:37    Luna(Tau) Tri (Cap) Juno 
Duminica 17- 2-2013 22:30     Sun (Aqu) Squ (Tau) Luna(Half Moon) 
Duminica 17- 2-2013 23:49    Luna(Tau) --> Gemini 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce Luna în preajma Coazii Dragonului, 

atingând aceasta conjuncţie chiar de dimineaţă, înaintea răsăritului Soarelui, dar şi 
ipostaza de careu cu Soarele (Primul Pătrar) ceea ce va oferi zilei senzaţia de 
continuare a demersurilor anterioare. Această continuare se va face însă într-un alt 
registru. Mult mai liniştit, mai ponderat, cu mai multă siguranţă, în ceea ce priveşte 
decizia personală, dar la fel de dureros şi neplăcut în ceea ce privesc consecinţele 
deciziilor liderilor asupra grupurilor pe care le reprezintă. 

Finalul săptămânii ne aduce o abilitate specială în a mânui condeiul, în a ne 
exprima, în a reuşi să desenăm un tablou social în care propria persoană să fie 
personajul principal. Astăzi, fiecare va reuşi să-şi exprime punctul de vedere într-
un mod mult mai eficient şi mai clar bazându-se pe experienţele anterioare şi 
făcând în mod ostentativ un apel la cunoştinţele trecutului, la episoade trecute, la 
ceea ce s-a dovedit util şi constructiv de la începutul anului 2013 până acum. 

O parte dintre reziduurile zilei anterioare vor fi arse acum, adică anumite 
lucruri vor fi clarificate, adică atitudinile unor personaje slabe cu un caracter 
impropriu vor fi corectate, vor fi atenţionate şi asta doar pentru a îmbunătăţi câtuşi 
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de puţin imaginea socială. Se va lucra azi mult la imagine şi tot ceea ce se 
construieşte, tot ceea ce se comunică, tot ceea ce vine din condei, tot ceea ce se 
ajustează se face pentru a spori această imagine şi a întări statutul social al 
individului în grupul în care a ales să se integreze. Cei care ieri au dat dovadă de 
maturitate vor fi mai puţin rezervaţi în faţa acestor demersuri şi vor şti că şi 
acestea, asemenea celor de ieri, sunt sortite eşecului, consumă mai mult decât 
produc şi mai ales au talentul de a compromite mai mult decât să ajute. 

Tocmai de aceea acest careu care se construieşte dintre Luna, pe final de 
Taur, şi Venus situată în ultimul decan al zodiei Vărsător aduce o senzaţie de 
disconfort în ceea ce privesc dorinţele personale. Indiferent că ne referim la 
categoria oamenilor maturi şi înţelepţi sau la categoria celor care iau viaţa în uşor, 
ultima zi a săptămânii va fi dominată de o senzaţie de neîmplinire. Chiar nevoia de 
a repara ceva are la bază sentimentul că ceva ne lipseşte, că ceva nu ne ajunge, că 
forţele sociale sunt îndreptate împotriva individului şi că există un probatoriu solid 
în această direcţie. 

Toate acestea sunt însă impulsuri şi pentru că ştim care sunt episoadele, 
unghiurile care se împlinesc azi, este important să înţelegem că toate aceste 
impulsuri au la baza frustrări ale trecutului. Ceea ce suntem îndemnaţi să facem azi 
are la bază lucruri pe care nu le-am rezolvat în trecut. Nu va depăşi acest cadru al 
limitării trecutului şi nici nu va reuşi să vadă mai departe de împlinirea pe care am 
fi văzut-o în trecut, atunci când am traversat un episod pe care nu am reuşit să-l 
împlinim şi pe care îl invocăm azi. Acum cerem trecutului reinventarea istoriei şi ne 
consumăm toată energia pentru a duce la îndeplinire această solicitare. 

Primul Pătrar şi, în acelaşi timp, trigonul dintre Lună şi Junon înseamnă 
depăşirea zonei de confort, înseamnă o nesiguranţă cu propria persoană, dar în 
acelaşi timp şi să trăim cu convingerea că alături de altcineva suferinţa ne va fi mult 
mai uşoară. Aceasta lezare a stării de confort ne face să ne părăsim zona intimă şi 
să considerăm că alături de altcineva, de un factor exterior, de un prieten, un 
partener, o persoană de sex opus, suferinţa este mai blândă sau am putea să 
depăşim acest episod fără a suferi în mod substanţial. 

Aşadar, ceea ce cerem de la viaţă nu reprezintă decât antidotul împotriva 
suferinţei pe care unii o percep cu luciditate, pentru că nu uita ceea ce li s-a 
întâmplat, iar alţii o percep cu o detaşare stranie. Aceasta este detaşarea celor care 
s-au desensibilizat în faţa unui stimul neplăcut, dar pe care nu au reuşit să-l 
înţeleagă că atare. Pe acest îndemn încheiem o săptămână destul de apăsătoare atât 
în ceea ce privesc sentimentele, cât şi în modul cum ne valorificăm ideile. Tocmai 
de aceea este posibil ca mulţi dintre cei care aleg să se desensibilizeze în fața 
suferinţei să îşi mai amintească concret ceea ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat 
de-a lungul săptămânii şi să o ia de la capăt. Careul dintre Lună şi Venus poate 
însemna nerecunoaşterea torţionarului şi traversarea aceloraşi experienţe 
neplăcute, aşa cum s-a întâmplat la începutul săptămânii sau chiar la începutul 
săptămânii anterioare. De asemenea uitarea poate avea şi o conotaţie pozitivă 
pentru că întâlnirea Lunii cu Coada Dragonului înseamnă şi întâlnirea cu trecutul 
nu doar cu ceea ce este rău din trecut, ci şi cu ceea ce este bun, dar incomplet. Asta 
înseamnă că uitarea poate să ne protejeze în faţa unui episod tragic sau penibil. Cu 
toate acestea caracterul hilar al acestor ipostaze astrale constituie trăsătura 
definitorie a zilei, ci reprezintă doar un element de diversitate, picătura colorată, 
care schimbă la un moment dat cromatica unui lichid. 
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Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce în faţa unor episoade 
existenţiale deosebit de importante. Dacă alegem să le gândim într-un mod 
corespunzător, asta înseamnă că alegem să le percepem aşa cum s-au manifestat în 
trecut, cu durere, neîmplinire, frustrare, cu spaimă. Cei care au traversat 
evenimente legate de sectorul medical pot avea azi senzaţia că boala revine, că 
trupul de fapt nu s-a vindecat şi că în realitate nu am făcut decât să devenim mai 
puţin sensibili la durere. Nu este aşa, însă nimic din sfera realităţii nu ne va 
îndemna să vedem lucrurile aşa cum sunt. Astăzi vom zi extrem de subiectivi, 
dureros de subiectivi şi pătimaşi în a ne susţine şi a ne argumenta punctul de 
vedere. 

Această patimă poate avea şi conotaţii pozitive pentru că îi va ajuta pe unii să 
se argumenteze foarte bine în fața unui auditoriu, să-şi susţină o idee prin mijloace 
decente, corecte, să cultive raţiunea, echidistanța, logica marcată de simţ practic şi 
să obţină, datorită acestora, numai beneficii. 

Tot ceea ce facem azi va fi, aşadar, marcat de trecut, de ceea ce nu s-a 
împlinit în trecut, de ceea ce nu am reuşit înţelegem şi să integrăm atunci, de ceea 
ce ni s-a refuzat de societate. Trecutul se revoltă, istoria se repetă şi noi, în faţa 
acestui colos, ne dovedim neputincioşi. Ne dovedim așa pentru că nu am învăţat 
încă să controlăm energia care ne vine din jur. Nu am reuşit să găsim punctul de 
echilibru între impulsurile personale şi ecourile venite din jur. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi se îndreaptă spre această 
formă de acceptare. Autocontrolul vine din acceptarea trecutului aşa cum este el. 
Atunci când îl acceptăm aşa cum este vom fi mulţumiţi în imperfecţiunile pe care le 
întreţine, ne vom ierta mai uşor şi vom reuşi să vedem lumina reală de la capătul 
tunelului, nu cea închipuită. 
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Săptămâna 18-24 februarie 2013 vine cu provocări încărcate de confuzie şi 
disconfort. 18-24 februarie este săptămâna în care Saturn şi Mercur intră în mers 
retrograd. Saturn se va afla în această mişcare aparentă până în iulie, iar Mercur 
până pe 17 martie, adică aproximativ trei săptămâni. 

Saturn intră în mers retrograd chiar de luni, 18 februarie, iar Mercur va porni 
în această deplasare pe 23 februarie, adică sâmbătă. Pe lângă acestea, Soarele îşi 
schimbă semnul, trece din Vărsător în Peşti, pe 18 februarie, luni, iar joi va traversa 
conjuncţia cu Neptun. Mercur, la începutul săptămânii, ne ajută să înţelegem că 
anumite lucruri trebuiesc rezolvate la timpul potrivit, ne constrâng, ne tentează, pe 
unii îi obligă să vadă aspectul negativ al evenimentelor şi, prin aceasta, va 
nemulţumi. În prima zi a săptămânii va traversa careul cu Lilith, iar Venus, spre 
seară, răspândindu-şi vibraţiile în ambele zile (luni şi marţi), va împlini careul cu 
Axa Dragonului pe care îl formează de ceva vreme. Prima zi a săptămânii ni se va 
părea şi cea mai grea din acest interval însă nici pe departe nu este cea mai delicată 
şi cea mai grea, ci este doar cea mai bogată în evenimente. Toate zilele săptămânii 
vor avea fiecare în felul său o componentă importantă în acest traseu pe care-l 
parcurgem în această săptămână, de la observarea problemei până la abordarea ei 
cu implicare. Luni observăm, înţelegem, vedem, iar până duminică va trebui să 
traversăm, să ne confruntăm şi să soluţionăm o parte dintre acestea. Va fi greu să 
soluţionăm o problemă care vine pe ingresul Soarelui din Vărsător în Peşti. Pentru 
că mintea este confuză se trece de la structura raţională, la cea intuitivă si deci va fi 
greu să găsim o soluţie pe schimbarea mersului saturnian, de la direct la retrograd, 
pentru că vom avea impresia că muncim în zadar, că efortul nu primeşte 
recunoaşterea potrivită şi că opoziţiile care ne vin din anturaj, constituie semnul că 
nu avem valoarea pe care ne-o atribuim şi nici nu o vom obţine vreodată decât dacă 
schimbăm ceva. Pornind de la acest concept al schimbării, toate aceste episoade, 
toate celelalte evenimente ale săptămânii vor putea fi văzute într-o altă lumină, 
mult mai clar, mult mai eficient şi mult mai corect. Joi, când Soarele se va afla în 
conjuncţie cu Neptun, vom fi chiar inspiraţi să selectăm dintre acestea elementele 
care ne avantajează ce mai mult. O vom face însă ca ecou al celor negative. Vom 
căuta să găsim ecoul pozitiv la aspectele negative, ca şi cum binele reprezintă ecoul 
răului. Nu, binele nu reprezintă ecoul răului, adică nu facem bine pentru că ni s-a 
făcut rău, ci facem bine pentru că aceasta este natura noastră. Trebuie să tindem 
spre individualizarea acestui gând şi să nu ne lăsăm dominați de această dualitate 
inferioară. Binele, dacă este privit separat de rău nu înseamnă că trăieşte în izolare, 
ci, pentru că se supune, de asemenea, legii dual, conţine două elemente esenţiale, 
subiectivul şi obiectivul, cele ce ţin locul structurii din care s-a desprins. Asta 
înseamnă că îmbrăţişând binele nu suntem în afară procesului evolutiv, nu suntem 
mai mici, fragmentaţi, alungaţi de pe moşie, ci dimpotrivă, mai înţelepţi pentru că 
am ştiut ce să alegem. În această parte a universului evoluţia se face prin alegerea 
binelui, prin îmbrăţişarea binelui, chiar dacă în nesfârşirea sa creaţia conţine mult 
mai multe proceduri de evoluţie. În mod sigur, evoluţia prin suferinţă, prin 
îmbrăţişarea căii Micului Tiran este una din variante, însă nici într-un caz aici în 
această parte a universului unde suntem noi. Aici evoluţia se face prin iubire, prin 
sentiment, prin iertare, prin înţelegerea suferinţei şi prin desprinderea de iluzia 
care creează impresia că este singura realitate. 

Dincolo de aceste concepte ezoterice, unele dintre ele atinse de noţiuni 
filosofice, finalul săptămânii, începând cu intrarea lui Mercur în mers retrograd, 
intră într-un uşor regres. Întreaga săptămână de altfel va fi marcată de evenimente 
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care se repetă, unele chiar de către persoanele care le-au produs cândva, altele, prin 
intermediul altor persoane, dar cu aceleaşi etape şi evident cu aceeaşi finalitate. 
Abia duminică se va vedea foarte clar acest lucru, abia duminică vom avea şansa să 
le vedem, să le înţelegem, să le observăm şi să le încadrăm corespunzător pentru a 
vedea că ele se repetă. Până atunci planează asupra lor suspiciunea că doar ni se 
pare că se repetă. Trebuie privite ca atare, trebuie privite cu maturitate şi 
înţelepciune pentru că ele nu reprezintă semnul că individul care le experimentează 
este inferior, decăzut sau că nu a înţeles cândva așa cum trebuie evenimentul, ci, 
dimpotrivă, acest individ nu constituie altceva decât dovada vie, garanţia că 
acestora li se va oferi aceeaşi finalitate. Este important ca aceste episoade să-şi 
atingă aceeaşi finalitate, pentru că aşa cere contextul astral: o sedimentare, o tasare 
a acestora, o întărire, o consolidare pentru a beneficia de o înţelegere fără echivoc 
în lunile care vin. Încercările acestui an nu sunt deloc simple în ceea ce priveşte 
sfera individuală şi trebuie să fim mulţumiţi şi încântaţi pentru că ni se oferă o 
revizuire a episoadelor anterioare pentru a ni le însuşi mult mai bine. 

Avertismentul acestei săptămâni ține de atitudinea faţă de lucrurile care se 
repetă, faţă de lucrurile care nu doresc să evolueze deşi invitaţia principală este 
spre schimbare, spre modificare. Mulţi nu vor înţelege nimic din ceea ce li se va 
întâmpla în această săptămână, pentru că unele episoade ne îndeamnă spre 
schimbare altele spre repetare şi nu vor vedea rostul şi însemnătatea acestora. Este 
mai puţin important acest detaliu. Important este că, dat fiind numărul mare al 
celor care se preocupa de anticiparea evenimentelor, măcar câţiva să le privească 
prin maturitate. O singură lumină, o singură lumânare într-o cameră întunecată 
este suficientă pentru lumină. Este suficient un singur om din grup să înţeleagă 
însemnătatea acestor evenimente pentru a le interpreta corespunzător şi pentru 
ceilalţi. 

 
Luni, 18 februarie 

Luni 18- 2-2013  5:18    Luna(Gem) Squ (Pis) Neptune 
Luni 18- 2-2013  5:37 Mercury (Pis) Squ (Gem) Lilith 
Luni 18- 2-2013 12:48    Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 
Luni 18- 2-2013 13:54    Luna(Gem) Con (Gem) Jupiter 
Luni 18- 2-2013 14:01     Sun (Aqu) --> Pisces 
Luni 18- 2-2013 17:38    Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 
Luni 18- 2-2013 19:02  Saturn [Sco] S/R 
Luni 18- 2-2013 23:26   Venus (Aqu) Squ [Sco] Node 

 
Prima zi a acestei săptămâni, constituie şi cea mai importantă zi a perioadei, 

în primul rând că Soarele îşi schimbă zodia, trece din Vărsător în Peşti şi, apoi, că 
azi, spre seară, la 19:02 Saturn intră în mers retrograd. Pe lângă aceste două 
evenimente astrale, Mercur şi Lilith se află în careu, iar Venus se află, de asemenea, 
în careu cu Axa Dragonului. 

Este, aşa cum putem observa, un moment foarte important, unul de separare 
a gândurilor şi tentaţiilor pe care le-am experimentat până acum şi abordarea unei 
înfruntări concrete. Dacă până acum ne-am închipuit că viaţa ne oferă tot felul de 
ipostaze penibile, dacă până acum ne-am simţit jigniţi sau ni s-a părut că anturajul 
ne opune rezistenţă, astăzi şi, în cascadă, şi în zilele următoare, vin spre noi 
episoade, complicaţii care vor avea, în primul rând, scopul, menirea de a ne încerca 
rezistența, spiritul de analiza, gândirea practică, dar mai ales de a ne întări 
controlul emoţional. 
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Aşadar, 18 februarie este o zi în care depăşim etapa confuziei şi avem 
confirmări asupra faptului că intuiţiile de până acum au fost corecte, că personajele 
care ne-au ieşit în cale şi pe care nu le-am agreat până acum sunt aşa cum le-am 
văzut, dar şi că a sosit momentul să răspundem unor provocări şi anume de a ne 
depăşi o limită. Pentru unii această limită este dată de limbaj, de înţelegerea 
mesajului oferit de societate, pentru alţii acest obstacol devine expresia unei 
opoziţii globale, aceea care le va afecta statutul, imaginea sau modul cum îşi 
administrează resursele personale. În felul acesta, descoperim că prima parte a 
zilei, până în preajma orei 14:00, când Soarele va trece în Peşti, poziţionarea sa pe 
gradul anaretic din Vărsător, ne aduce o inspiraţie proastă, ipostaza în care alegem 
greşit din anturaj pe cineva care să ne reprezinte sau cu care să ne întreţinem. 
Careul dintre Mercur şi Lilith înseamnă gândire răsturnată şi ea s-a manifestat şi în 
ultimele zile ale săptămânii anterioare, dar astăzi ia o formă înfricoşătoare pentru 
că se suprapune peste careu dintre Lună şi Mercur. În felul acesta, traversăm o 
relaţie proastă între planetele din Gemeni şi cele din Peşti şi toată această relaţie se 
traduce prin suprasaturaţie. Ne-am săturat unii de alţii, ne-am plictisit să facem 
acelaşi lucru, de tensiune şi ne alegem momentul acestei zile să clarificăm să 
spunem ceea ce gândim, să ne curăţăm sufletul de reziduuri prin eliminarea lor. 
Alegem acest moment într-un mod foarte greşit, fără să ţinem cont de semnalele 
firave, directe, pe care cuadratura dintre Lună şi Chiron, adică mesajul �durerea 
este mare, dar nu este momentul”, ni-l lansează. De asemenea ipostaza în care 
Micul Benefic (Venus) traversează un careu la Axa Dragonului înseamnă că norocul 
ne-a părăsit sau că nu poate să facă faţă invitaţiilor care ne vin de pe zona publică. 
Inima vrea, dar corpul nu vrea, mintea îşi doreşte, construieşte său vede la distanţă 
ceea ce crede că-i aparţine, dar persoana nu poate atinge această limită decât dacă 
se goleşte de sine, decât dacă îşi îmbracă haina unui nou început, decât dacă 
renunţă la ceva esenţial. 

Ceea ce este esenţial astăzi, este şi neplăcut, dureros şi compromiţător şi mai 
vine şi cu perspectiva neplăcută a evenimentelor în aşa fel încât tot ceea ce este 
personal să devină un fel de nebuloasă care să amplifice incertitudinea, fie că este 
luat în seamă, în cazul lui Mercur, fie că este ignorat, respins sau dacă este privit cu 
detaşare, în cazul lui Venus. 

Înţelegem astăzi că deviaţiile se nasc din suprasolicitare sau din 
neconcordanţă. Una gândim şi alta spunem, una simţim şi alta formulăm. Alegem 
din raft un produs şi din greşeală vânzătorul ne pune să plătim altceva nu neapărat 
că există o campanie împotriva individului sau un eveniment îndreptat special 
împotriva armoniei personale sau a confortului personal, ci pentru că aceste 
unghiuri, aceste careuri, care le au protagoniste pe Mercur şi pe Venus, generează 
un mod greşit de a percepe realitatea şi de a ne raporta la ea. Aceste planete nu ţin 
cont de faptul că anumite perioade ale vieţii sunt complicate, că în anumite 
perioade ale vieţii este nevoie de efort, de muncă, de susţinerea anturajului ori de 
susţinerea cu mare greutate a unei anumite persoane din preajmă. Nu ţine cont de 
toate acestea şi mesajul în perspectivă ne va spune că nu va ţine cont nici pe viitor 
şi asta înseamnă conflict. Conflict între individ şi societate, al individului cu el 
însuşi, între obiceiurile lui şi una anume probatoriu, educaţia pe care ar trebui să o 
afişeze sau, mai exact, pe care ar trebui să o deţină. Toate acestea iau înfăţişarea 
unui paradox, adică ni se cere să ne comportăm cum nu am fost învăţaţi sau să 
oferim ceea ce nu avem. 
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Această ultimă ipostază a zodiei Vărsător va fi foarte dificilă, foarte greu de 
suportat pentru cei care lucrează cu energia şi care îşi caută cu greu locul în această 
lume încărcată de suferinţă. Ei se vor întreba de ce universul nu le răsplăteşte 
efortul de a se menţine pe o linie a moralităţii, a verticalităţii, a purităţii sufleteşti. 
Deci, cu fiecare rază de lumină care le apare din suflet, o nouă umbră, o nouă 
adâncime a întunericului se arata la orizont ca şi cum lumina în sine naşte 
întunericul pe care trebuie să-l învingă.  

Chiar şi pentru aceştia viaţa are încercări majore şi anume prin careul 
Mercur-Lilith, adevărul, cel care primeşte prima şi cea mai dură lovitură, trebuie să 
triumfe şi nu pentru a primi o recompensă în această lume, iar careul dintre Venus 
şi Capul Dragonului, cel care distruge speranţa, ne îndeamnă spre încredere, 
pentru început, ca apoi această încredere, atunci când îşi va însuşi starea de confort 
să ducă spre credinţă. Este vorba despre credinţa în ceea ce nu se vede, nu se 
atinge, nu se miroase, credinţa într-un necunoscut din care toate lucrurile s-au 
născut. 

Gândul că viaţa ne încearcă prea mult, că efortul de a menţine echilibrul este 
mult prea mare sau că suntem invitaţi să-l ducem pe acesta dincolo de limita 
puterii personale, sperie foarte mult şi ne duce în zona în care am putea greşi cu 
gândul sau cu fapta, cu vorba sau cu atitudinea şi, pentru a putea convieţui cu 
această greşeală, să ne găsim circumstanţe atenuante, să nu căutăm iertare de sine, 
ci indulgenţă, autoindulgenţa sau denaturarea adevărului pentru a-l face mai uşor 
de privit, mai plăcut sau distractiv. 

Trecând în Peşti, Soarele nu ne va face dintr-odată mai sensibili, ci ne va 
schimba puţin cromatica anturajului. Vom fi mai atenţi la ceea ce se întâmplă în jur 
şi, prin fuziunea gândurilor de atenţie, anturajul să comporte o anume modificare 
de vibraţie. Adică, acest anturaj să nu mai pună atât de multă presiune pe individ şi 
să nu-l mai solicite în direcţia în care să nu poată face faţă. Asta înseamnă tact, 
diplomaţie, maleabilitate, ceea ce se va transforma spre sfârşitul săptămânii în 
flexibilitate. Ceea ce vine spre noi astăzi vom reuşi să utilizăm în condiţii optime 
abia spre sfârşitul săptămânii când unghiurile dintre planete vor comporta o uşoară 
îndulcire, mai ales după ziua de joi, când Soarele şi Neptun vor fi în conjuncţie. 
Gândurile vor fi mai puţin agresive şi ceea ce le apasă va fi mai uşor înlăturat, 
marginalizat, expulzat, înstrăinat mai ales după ziua de sâmbătă, de când Mercur 
va intra, pentru trei săptămâni, în mers retrograd. 

Pentru unii această intrare în Peşti a Soarelui poate însemna separarea de 
trecutul dureros sau atingerea unei etape finale, desprindere de o viaţă încărcată de 
durere sau atingerea stadiului în care în sfârşit ceva se înţelege de la viaţă, în sfârşit 
un anume personaj este privit aşa cum este: rău, bun sau pe jumătate rău, pe 
jumătate bun. Adevărul, chiar dacă începând de azi este biciuit, evenimentele 
sociale par să se întoarcă la ceea ce nu s-a împlinit anterior, mintea are, până în 
ziua de sâmbătă ocazia să ne selecteze acele valori care o îngreuiau prin emoţie 
încercate, prin ceea ce nu putea integra datorită unui blocaj emoţional sau datorită 
unei tulburări de memorie. 

Această înţelegere îi poate face pe unii să se întoarcă din drum, să refuze 
participarea la activităţi sociale comune sau să se arate superiori pentru că simt, 
pentru că înţeleg ori pentru că lor li se arată mai clar, mai bine, mai plăcut, mai 
interesant decât celorlalţi. 

Prin urmare, 18 februarie este o zi în care refuzăm şansa, norocul sau 
oportunitatea de a ne integra într-o structură mai bună. Unii consideră că acest 
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refuz înseamnă de fapt eliberarea de o răspundere, desprinderea de norocul care îi 
suprasolicita sau de şansa care îi constrângea, îi obliga să lucreze într-un ritm 
nepotrivit. În felul acesta, 18 februarie reprezintă ziua în care deciziile sunt 
adoptate împotriva perspectivei evenimentelor, împotriva stabilităţii în familie, a 
echilibrului social şi deci devine o zi în care orice emisie, că este gând, emoţie, 
faptă, va pune individul în conflict cu propria persoană. Nu este o surpriză, întregul 
an 2013 ne va solicita pe acest segment însă ceea ce vine astăzi, 18 februarie, cu 
intrarea Soarelui în Peşti, ține de constrângerea individului spre a-şi dezvolta o 
viziune de ansamblu. 

Zodia Peşti ne va îndemna spre cercetare, spre studiu, spre analiză, spre a 
descoperi ceea ce până acum era ascuns, misterios, ocultat sau străin. Ceea ce vom 
descoperi însă nu va fi plăcut, nici deconectant, doar ni se va părea aşa, pentru că 
Saturn, intrând în mers retrograd până în iulie, ne va obliga să ne descoperim acea 
putere, acea forţă interioară, care să ne ajute să depăşim mari obstacole. Faptul că 
în primele clipe ale intrării lui Saturn în mers retrograd Venus se afla în careu cu 
Axa Dragonului, în situaţia în care în toamnă, în septembrie, Saturn va fi în 
conjuncţie cu Capul Dragonului, ne face pe noi să ne punem mari semne de 
întrebare referitor la caracterul benefic al lunilor care vor veni. În primul rând, 
sectorul sănătăţii va fi cel lezat prin informaţii greşite, diagnostic incorect sau 
adoptarea unui tratament impropriu. 

De asemenea, până în iulie 2013 calitatea de mediator va fi înlocuită de cea 
pe care puterea, forţa, agresivitatea, o conferă. Saturn în Scorpion înseamnă 
acţiune în forţă, care nu acceptă jumătăţi de măsură, care răscoleşte, cu riscul de a 
produce dureri imense, în zona unde în mod normal nu ar trebui să umble nimeni. 

Se pot spune foarte multe despre ipostazele acestei zile. Ele nu vor fi 
percepute doar acum, când se împlinesc, ci se vor distribui asupra lunilor 
următoare, în aşa fel încât să confere anului 2013, în special perioadei cuprinse 
între finalul lunii februarie şi începutul lunii iulie, o coloratură aparte, menită să-i 
călească pe oameni, să le amplifice simţul social şi să-i ajute să-și descopere unii 
altora calităţi pe care până acum le-au ignorat. 

Astfel, recomandarea pentru această zi este aceea de a nu acorda credibilitate 
minciunilor atunci când sunt inserate printre adevăruri, de a dezvolta un anume 
discernământ şi de a căuta să înţelegem oamenii prin calităţile pe care le au nu prin 
defectele care ne ies în evidenţă astăzi. Asta înseamnă, în primul rând, a ne asigura 
un confort afectiv şi apoi un confort mental. Trecerea de la Vărsător la Peşti, pentru 
că se face în plină zi, ar putea să confere o anume confuzie şi să genereze 
evenimente încărcate de risc. Se va trece de la acţiuni lipsite de înţelegere, logică, 
argument, la acţiuni care sunt susţinute printr-o greutate, printr-o apăsare aparte. 
Orice formă de echilibru, orice gând curat ne asigură azi o bază extrem de solidă. 

 
Marţi, 19 februarie 

Marti 19- 2-2013  3:02    Luna(Gem) Squ (Pis) Mars 
Marti 19- 2-2013 11:56    Luna(Gem) Con (Gem) Lilith 
Marti 19- 2-2013 13:39    Luna(Gem) Squ (Pis) Mercury 
Marti 19- 2-2013 20:47    Luna(Gem) Tri (Aqu) Venus 

 
În a doua zi de Gemeni (Luna în Gemeni), Luna împlineşte astăzi patru 

aspecte: două careuri cu Marte şi respectiv Mercur, o conjuncţie cu Lilith şi un 
trigon cu Venus. De asemenea, ne menţinem în aceeaşi vibraţie importantă venită 
din partea zodiei Peşti (avem în continuare acolo cinci planete), dar şi în sfera de 
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influenţă a triunghiului minor format din Saturn, Pluton şi Chiron, pe de o parte şi 
Mercur, de alta, cu Pluton, planetă focar. 

Asta înseamnă că ne menţinem în continuare o anume tensiune care ne vine 
din acest context şi care a luat naştere prin influenţa agresivă venită din partea 
zodiei Peşti ce ne îndeamnă spre viziune de ansamblu, spre a vedea obiectul de la 
mare depărtare, spre a vedea locul pe care-l ocupă în ansamblul vieţii sociale. Toate 
acestea se exprima astăzi prin tensiune de natură comportamentală sau prin 
gânduri construite împotriva intenţiilor de până acum şi motivate printr-o stare de 
disconfort ce apare atunci când nu suntem lăsaţi să facem ceea ce dorim sau când 
nu ne sunt împlinite anumite dorinţe. 

Pare să fie o zi marcată de lupta împotriva dorinţelor, a nevoii de a străluci, 
nu contează prin ce element, în defavoare aspectelor esenţiale ale vieţii. Dacă, în 
prima parte a zilei, Luna împlineşte trei aspecte, cele două careuri şi conjuncţia cu 
Lilith, spre seară, ea se va afla în trigonul cu Venus. Asta înseamnă că cele două 
intervale pun o greutate diferită pe acţiuni în aşa fel încât mulţi vor sesiza diferenţe 
de direcţie, atitudine şi chiar de motivaţie între cele două intervale. Prima parte va 
fi mult mai încărcată, mult mai tensionată, când vom fi tentaţi să ne inventăm 
adversari pentru a ne justifica o anume dizarmonie interioară, un neastâmpăr, o 
nemulţumire, de ce nu, poate chiar un egoism pe care nu mai putem să-l ţinem în 
frâu sau nu mai dorim. 

De asemenea, prima parte a zilei este un interval în care ne luptăm cu 
certitudinile, în care căutăm să inventăm acele soluţii pe care nu dorim niciodată să 
le punem în aplicare. Asta înseamnă că urmărim să umplem un gol, unul care nu se 
umple de la sine sau care nu poate să vină cu soluţii pentru a anularea propriei sale 
direcţii, un gol care este născut din acţiuni negative, agresive sau greşite ale 
individului în raport cu societatea sau cu un apropiat. 

Acest comportament, fie că este oscilant, fie că este negativ, ne lasă astăzi 
impresia că tot ceea ce este bun şi constructiv vine cu seara, iar ceea ce este corect 
este amânat spre seară şi tot ceea ce trebuie să se împlinească şi, prin această 
împlinire, înseamnă bucurie, încântare, prosperitate. Totul este amânat spre a doua 
parte a zilei, în special spre seară. Toate acestea vin să ne convingă prin toate 
mijloacele că amânarea înseamnă soluţie, că putem depăşi un impas, o confruntare 
prin amânarea ei într-un alt segment orar, pe mai târziu sau poate chiar în spaţiul 
zilei de mâine. 

Cei care sunt pasionaţi de astrologie şi care urmăresc zilnic unghiurile pe 
care planetele le împlinesc pentru a înţelege vibraţia intervalului vor observa pe cer 
cele patru aspecte pe care Luna le împlineşte şi vor considera că ziua este simplă şi 
liniştită. Nu este bine să cadă în această eroare, nu este oportun să cadă în acest 
păcat pentru că nu trebuie scos din context faptul că zodia Peşti este puternic 
accentuată, că traversăm prima zi întreagă de retrogradare a lui Saturn şi că Venus 
în continuarea se află în careu la Axa Dragonului. Asta înseamnă că lucrurile mici, 
cele care ne complică viaţă şi ne lasă impresia că nu merităm să fim iubiţi, să ne 
bucurăm de viaţă, să primim ceea ce ne dorim, adică să ne ducem traiul de zi cu zi 
într-un cadru armonios devin foarte important, covârşitoare în a construi o 
trăsătură generală, că în proverbul �buturuga mică răstoarnă carul mare�. 

Contextul acestei zile nu ne îndeamnă să vedem adversari peste tot şi nici să 
devenim obsedaţi de o anume opoziţie pe care o primim din partea anturajului, ci 
scoate în evidenţă o tensiune personală nerezolvată, cea pe care am tot ascuns-o 
sau a cărei rezolvare am amânat-o de mult timp. Astăzi, prin golul care se creează, 
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suntem îndemnaţi să rezolvăm această tensiune, suntem invitaţi sau constrânşi să 
vedem problemele pe care le facem celorlalţi sau care este natura problemelor care 
ne vin din anturaj pentru a descoperi ce ne bucură şi ce ne întristează cu adevărat. 
Va fi însă greu să dezvoltăm această luciditate pentru că Luna trecând prin 
conjuncţia cu Lilith dezlănţuie o înclinaţie spre iluzie, minciună, făţărnicie şi doar 
cel înzestrat şi educat să-şi trăiască viaţa prin echilibru şi verticalitate va reuşi să-şi 
extragă din acest interval ceva bun. Ceilalţi vor confunda învăţămintele cu 
întâmplările şi, peste timp, când îşi vor aminti de această perioadă, dacă-şi vor 
aminti de ziua de 19 februarie, în urma unor episoade rememorate prin intermediul 
celor din jur ori pe baza unor notiţe pe care şi le fac acum, vor considera că nimic 
esenţial nu s-a-ntâmplat acum şi că această zi face parte dintr-un interval de 
interferenţe a două sau mai multe perioade sau că anumite evenimente s-au derulat 
din inerţie, ele fiind consumate anterior la intensitatea şi la forţa maximă. 

Prin urmare, 19 februarie este din nou o zi de conduită, una în care 
demonstrăm dacă am învăţat ce trebuie de la părinţi, de la prieteni, de la profesori, 
dacă am învăţat ceva de la viaţă, dacă, în continuare suntem dispuşi, să înţelegem 
suita evenimentelor care ne invadează ca pe un profesor bun sau dacă le privim ca 
pe nişte poveri inutile. 19 februarie este o zi marcată de indolenţă, de minciună, de 
prefăcătorie şi toate acestea nu vin de la sine din plictiseală, ci sunt argumentate 
prin necesitatea de a ascunde un comportament negativ, de a tăinui o greşeală, de a 
ne ţine departe de ochiul critic al unei persoane din anturaj sau al celorlalţi şi, în 
felul acesta, de a ne proteja un element negativ al comportamentului sau al vieţii în 
ansamblu. 

Învăţămintele acestei zile lasă impresia că nu pot fi controlate şi, prin 
urmare, nici nu pot fi declanşate. Asta înseamnă că puţini vor fi aceia care vor 
învăţa ceva din ceea ce li se întâmplă şi chiar şi aceştia vor atinge acest stadiu prin 
constrângere, nu prin voinţă proprie. Cu toţii urmărim astăzi, prin tot ceea ce 
facem să ne simţim bine, să fim liniştiţi, calmi, bucuroşi, încântaţi, să vorbim mult, 
despre orice, să visăm la modificarea confortului material, la a fi apreciaţi, lăudaţi, 
evidenţiaţi, recompensaţi chiar şi atunci când nu merităm să primim onoruri şi 
titluri de glorie din anturaj, din jur, de la locul de muncă sau chiar din familie. 
Totul este inventat construit, învăluit într-o ceaţă deasă şi multora le va plăcea mult 
această ceată pentru că aleg să vadă în ea ceea ce vor, nu ceea ce există. Reacţia 
anturajului la întâlnirea cu adevărul va fi una destul de dură. Adevărul va fi astăzi 
cu pantalonii rupţi şi cu capul spart, marginalizat, criticat, alungat, respins dacă nu 
va îmbrăca haina confortului. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne impune 
munca, efort, seriozitate, deschidere, seninătate, adică să aducem din adâncul 
sufletului acea energie pozitivă care nu ne vine din contextul astral, adică să 
devenim creatorii binelui, nu doar utilizatori în orb ai acestuia. 

 
Miercuri, 20 februarie 

Miercuri 20- 2-2013 12:44    Luna(Gem) --> Cancer 
Miercuri 20- 2-2013 17:03     Sun (Pis) Tri (Can) Moon 
Miercuri 20- 2-2013 18:23    Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 

 
Luna, astăzi, părăseşte zodia Gemeni, în preajma prânzului, împlinind, în a 

doua parte a zilei, două trigoane benefice, încărcate de semnificaţie, unul cu Soarele 
şi celălalt cu Neptun. Până va trece însă în Rac, Luna va fi în Perioada fără direcţie 
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întreaga noapte de marţi spre miercuri, dar şi în spaţiul zilei de miercuri până la 
12:44, când va intra în semnul următor, în Rac, adică în domiciliu. Perioada fără 
direcţie nu încurajează activităţile dinamice, ci, dimpotrivă, replierea, 
interiorizarea, invocând mai curând adevărul interior decât pe cel exterior şi lăsând 
impresia că orice formă de activitate fizică dinamică nu este susţinută de contextul 
astral. În cele mai multe din cazuri aşa este, însă atunci când acţiunea fizică 
reprezintă un îndemn astral născut din unghiuri la care Luna nu participă este de la 
sine înţeles că Perioada fără direcţie nu poate avea efect de frânare asupra acestora. 
În felul acesta, înţelegem că relaţia care se construieşte între planetele din Peşti, cu 
Saturn din Scorpion (trigon) sau cu Jupiter din Gemeni (careu) generează efecte în 
cascadă care vin spre noi şi ne solicita cu mesajul că am întârziat în respectarea 
unor termene sau că nu ne-am respectat promisiunea ori că suntem în poziţia în 
care să dovedim neseriozitate, iresponsabilitate, minciună. 

Spectrul acestei influenţe este unul foarte larg şi extins, nu este 
particularizat, nu este generat de aspecte la care participă Luna, în prima parte a 
zilei, şi tocmai de aceea componenta personală numită educaţie, destin personal 
sau un alt element care ţine de amprenta individuală vor avea un rol mult mai mare 
decât ar putea să ne vină din jur. Asta înseamnă că mulţi vor considera agresiv 
contextul şi vor lua în nume personal o opoziţie sau un îndemn, o constrângere 
venită din anturaj gândindu-se că acesta are ceva împotrivă sa. Nu! În prima parte 
a zilei, dacă vom traversa un asemenea episod, este important să înţelegem că totul 
este generat de vibraţia personală şi anturajul doar răspunde la un stimul personal. 
Mulţi refuză să accepte acest adevăr, nu se consideră pe sine vinovaţi sau nici nu 
sunt în stare să vadă ce anume generează, cât de incompletă sau îndoielnică este 
acţiunea personală şi unde s-a produs, de-a lungul vieţii sau în derularea acestui 
demers, o fisură. 

Cei care aleg să se separe de acest context astral îşi dau seama că au timp. Au 
timp să se uite la mersul vremurilor, să urmărească emisiunile de ştiri, să asculte 
radioul, au răbdare să asculte bârfele, iar unii dintre cei care au fost obişnuiţi să fie 
distraţi de cei din jur sau viaţa îşi dau seama că în prima parte a zilei se plictisesc. 
Plictiseala este o mare ciudăţenie a naturii umane care spune în primul rând faptul 
că individul risipeşte timpul, valorile pe care trebuie să le administreze într-un 
anumit interval de timp şi cere de fiecare dată ceea ce nu poate primi. O formă de 
laşitate se poate citi din acest comportament, însă chiar şi aşa, chiar şi înţelegând şi 
constatând acestea, mulţi nu vor schimba nimic în această atitudine. 

În a doua parte a zilei, când Luna va trece prin cele două trigoane (cu Soarele 
şi respectiv Neptun), vom fi inspiraţi. Ceva din jur ne declasează această inspiraţie 
și ne vom lăsa în voia ei prin plăceri subiective, intime, personale, prin analiza 
elementelor din jur, apoi prin uşurinţa cu care intrăm în contact cu anumite 
energii, spun ezoteriștii, sau cu anumite noţiuni pe care reuşim destul de bine să le 
integrăm în contextul vieţii personale. Asta înseamnă că devenim practici, înţelepţi 
şi în acelaşi timp sensibili, deschişi la sugestiile venite din jur şi capabili să ne 
extragem prin implicare personală o învăţătură din tot ceea ce traversăm, din tot 
ceea ce parcurgem în această perioadă sau de-a lungul vieţii. 

Ceea ce în prima parte a zilei s-a consumat ca efect al unghiurilor dintre 
planetele cu mers mai lent, care aveau ca principal rezultat acţiunea desfăşurată 
peste influența Lunii, devin, în a doua parte a zilei, motivaţie, îndemn sau 
argument pentru a înţelege că viaţa este mult mai complicată decât am văzut-o în 
prima parte a zilei sau am văzut-o în primele zile ale săptămânii. În felul acesta, 
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evocăm episoade concrete ori punctual anumite întâmplări şi reuşim astăzi să le 
vedem mult mai clar, mult mai bine, constructiv, poate chiar înţelept, beneficiind 
de o anume inspiraţie şi de o deschidere în special în direcţia psihologiei 
comportamentale. 

O anume răceală se poate observa din relaţiile care se construiesc acum în 
aşa fel încât să ne lase impresia că toate aceste intuiţii, toate aceste emoţii pozitive 
şi constructive, toate aceste soluţii vin să contrabalanseze neajunsuri din primele 
zile ale săptămânii sau chiar din prima jumătate a acestei zile. Înţelegem în acelaşi 
timp că nu este normal ca binele să fie ecoul răului, ci acesta trebuie să se 
desfăşoare într-un registru individual independent. Asta înseamnă că nu trebuie să 
descoperim binele pentru a contrabalansa o greşeală, o eroare sau un rău care se 
întâmplă în anturaj, ci trebuie să îmbrăţişăm binele pentru că aceasta este natura 
noastră. Este greu să atingem acest stadiu şi de regulă el este atribuit fiinţelor care 
se dedică, printr-un antrenament sistematic, unui scop înalt, sublim, elevat. 
Oamenii obişnuiţi vor traversa acest contact cu binele obiectiv în mod confuz. Vor 
privi ceea ce nu înţeleg sau nu pot aplica sau nu pot integra în propria viaţă ca 
făcând parte din mister. Astfel, în a doua parte a zilei, vom înţelege că sunt lucruri 
care mintea, sufletul nu le pot cuprinde, evenimente care, aşa după cum 
considerăm acum, nu pot să-şi dezvăluie adevărata natură, iar nouă nu ne este dat 
să le vedem în lumina adevărului. Nu este aşa pentru că astăzi totul ne este 
dezvăluit, însă ochiul nu este obişnuit să citească imaginile care-i apar ori nu poate 
să le urmărească în viteza în care se derulează. Astfel, facem din nou trimitere la 
viteza de lucru, la rapiditatea cu care ne-am educat să lucrăm cu noţiunile, să 
folosim procese mentale, să traversăm anumite stări sufleteşti şi, la final, de 
înţelepciunea cu care reuşim să le integrăm în dimensiunea personală. 

Prin urmare, 20 februarie aduce un suflu nou. Vine cu continuarea unui 
gol, cel care ne-a oferit în ziua anterioară atât de multă confuzie, dar şi cu intuiţii 
speciale, cu deschideri spre adevăr, spre bine, spre înţelegere poate chiar spre 
înţelepciune, energie care ne vă învălui în a doua parte a zilei. Legătura dintre cele 
două este un mare paradox al vieţii pentru că ne aduce în acelaşi spaţiu binele şi 
răul ca forţe contrare, ca forţe care se îndreaptă în direcţii diferite şi care îşi 
provoacă unele altele suferinţă. În felul acesta, astăzi observăm că binele devine 
oponentul răului şi invers deşi, conform conceptelor transcendente ale evoluţiei 
spirituale, binele trebuie să existe în mod independent şi răul de asemenea, atunci 
când individul doreşte să evolueze sau când îşi caută adevărata sa natură. Este mai 
puţin cunoscut faptul că evoluţia prin energia negativă este şi ea îmbrăţişată de mai 
multe cercuri ezoterice, numai că este mult mai greu de explicat şi de integrat 
această dimensiune decât cea a binelui. Micii Tirani sunt cei care-şi ard destinul 
personal sau suferinţele personale ajutându-i prin duritate pe ceilalţi să evolueze. 
Ei, la rândul lor, îşi ispăşesc o pedeapsă şi asta înseamnă evoluţie. Evident, ne este 
foarte greu să înţelegem cum de poate cineva să-şi aleagă o asemenea cale, dar viaţa 
este surprinzătoare din extrem de multe puncte de vedere şi acesta se pare că este 
unul dintre ele. 

Nu facem aici elogiul durităţii şi nici nu lăudăm mijloacele şi expresiile 
personale de care uzează Micii Tirani în acţiunile lor. Noi, cei din această parte a 
universului, avem nevoie de evoluţie prin iubire, iar iubirea înseamnă energie 
benefică. Probabil că în alte părţi ale universului căile, evoluţia se realizează prin 
alte mijloace. Aici noi ne regăsim identitatea personală prin bine, prin iubire, iar 
sacrificiul nu înseamnă energie negative, ci, dimpotrivă, sublimarea a tot ceea ce 
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este inferior într-o energie bună. Astăzi nu luăm neapărat contactul cu binele sau 
răul, ci le vedem de la distanţă, le observăm, le constatăm şi le acordăm acestora 
expresia cea mai adecvată pentru a deveni în destinul personal utile. Adică ne 
oferim explicaţii justificări, de ce ni s-au întâmplat anumite lucruri sau, dacă nu 
înţelegem ce ni s-a întâmplat, le încuiem pe acestea în mister şi ne lăsăm fascinaţi 
de statutul acestuia fără a-l explora acum. 

Pentru că viaţa socială acum, când ne invadează informaţii despre bine şi 
rău, este îndemnată să se exprime după cum simte, este un semn de realism să ne 
aşteptăm ca 20 februarie să fie o zi marcată şi de episoade nefericite. Nu căutăm 
răul în orice ipostază, însă atunci când îşi face simţită prezenţa, forţa sa 
distrugătoare este mai mică în cazul individului atenţionat. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a dovedi 
astăzi obiectivitate maximă. Dacă Luna şi Soarele se întâlnesc într-un trigon, dacă 
Luna şi Neptun se întâlnesc, de asemenea, într-un trigon nu înseamnă că vor curge 
râuri de lapte şi miere. Acest bine vine pe un fond complicat de anumite energii pe 
care oamenii obişnuiţi le înţeleg mai greu. Dificultatea înţelegerii lor generează un 
context social confuz. Binele, pe acest fond confuz, poate deveni un instrument 
eficient în mâna unui Mic Tiran pentru a complica şi mai mult vieţile celor 
nepregătiţi încă să evolueze. Fiţi profunzi, înţelepţi şi obiectivi pentru că aceasta 
este expresia cea mai înaltă a binelui personal, pentru că, în această zonă a 
universului, chiar dacă sunt permise şi alte mijloace şi căi de evoluţie, noi, fiinţele 
umane, evoluăm cel mai ușor prin bine, prin iubire. 

 
Joi, 21 februarie 

Joi 21- 2-2013  1:51    Luna(Can) Squ (Ari) Uranus 
Joi 21- 2-2013  6:41    Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 
Joi 21- 2-2013  9:18     Sun (Pis) Con (Pis) Neptune 
Joi 21- 2-2013 10:42    Luna(Can) Opp (Cap) Pluto 
Joi 21- 2-2013 11:51    Luna(Can) Tri [Sco] Saturn 
Joi 21- 2-2013 19:47    Luna(Can) Tri (Pis) Mars 

 
21 februarie este ziua în care toate capătă un sens. Sensul pe care-l obţin 

lucrurile, direcţia comună pe care o descoperă acum acestea are în centrul său 
conjuncţia dintre Soare şi Neptun. Această conjuncţie pe zodia Peşti, în situaţia în 
care multe dintre energiile care ne vin din această zodie par disparate sau ne 
creează confuzie, constituie semnul că toate au un rost, un scop, că anumite lucruri 
ni se întâmplă pentru că aşa le era scris sau pentru că au cerut o anume rezolvare 
care nu trece decât prin acest loc îngust, prin acest pas, adică prin ziua de 21 
februarie. 

Momentul de clarificare, de certitudine care survine în configuraţia astrală a 
acestei zile are la bază o configuraţie numită Zmeu. Ea se construieşte între 
planetele situate în zodiile de apă şi Pluton, aflat astăzi în opoziţie cu Luna. Această 
configuraţie are la bază triunghiul minor pe care-l invocăm de ceva vreme, cel care-
l are pe Pluton ca planeta focar şi, ca bază, Saturn aflat, din când în când, în trigon 
cu câte o planetă din Peşti. Astăzi acest triunghi minor se împlineşte cu Chiron şi cu 
Marte, aflate la o distanţă de aproximativ 7 grade unul de celălalt. 

Pentru că Soarele şi Neptun se întâlnesc azi într-o conjuncţie în primele 
grade ale zodiei Peşti, relaţia care se construieşte prin configuraţia numită Zmeu ne 
îndeamnă să vedem lucrurile clar, acolo unde ele trec prin crize. Criza, prin opoziţia 
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dintre Lună şi Pluton, survine în relaţii. Crizele în relaţii îşi au astăzi izvorul în 
neputinţa de a înţelege corect realitatea, de a judeca oamenii după faptele şi ne duc 
la îmbrăţişarea unei gândiri greşite, la abordarea unei idei greşite despre oameni, 
vorbindu-ne despre situaţiile delicate pe care le traversează, despre calitatea 
bunurilor care se află între ei şi despre importanța acestora în diferitele tipuri de 
relaţii pe care le dezvoltă. Multe dintre evenimentele acestei zile traversează o 
perioadă în funcţie de importanţa lor, dar nu de importanța care le este atribuită. 
În felul acesta, descoperim o nouă modalitate de a fi înşelat, o nouă confuzie între 
realitatea lucrurilor şi importanța pe care i-o acordăm noi. 

Astfel, acesta devine un aspect ce ţine de o anume dificultate relaţională prin 
care oamenii se dovedesc a fi contemplativi, gânditori, prin care caută să înţeleagă 
evenimentele după cauze potenţiale, să se înţeleagă unii pe ceilalţi şi să pună toate 
aceste întâmplări, mai mult sau mai puţin inteligibile, pe seama unor întâmplări de 
factură mistică, religioasă, umanistă. Soluţiile care vin prin acest mod de abordare 
sunt cele care nu vor rezolva crizele, ci le vor identifica, le vor încadra, le vor 
clasifica şi le vor oferi acestora înfăţişarea de probleme prin soluţionarea cărora se 
obţine un nou statut social, o nouă imagine, o nouă stare de cunoaştere sau, prin 
depăşire acestora, se intră într-o nouă etapă existenţială. 

Multe din soluţiile de această factură vor veni din sfera artistică şi vor fi 
reprezentative, vor lua înfăţişarea unor oportunităţi ce ar putea produce modificări 
substanţiale în scena vieţii. Relaţiile de familie vor fi, aşadar, marcate de inspiraţie, 
de nevoia de a demonstra, de a acţiona sub impulsul acesteia şi de a oferi, în felul 
acesta, cercului intim un statut privilegiat. 

Dimensiunea socială va privi însă instituţia familiei că pe un element 
împotriva căreia se iau o serie întreagă de decizii prin care sunt manevrate altfel 
resursele, iar nucleul societăţii să devină mult mai vulnerabil în faţă schimbărilor 
pe care le traversează omenirea în această perioadă. Astfel, sunt agresaţi indivizii 
tineri, sunt puşi pe picior de egalitate cu cei care manifestă tulburări de 
comportament ori care nu-şi găsesc un loc un viaţă pentru că nu au resursele 
necesare, pentru că traversează probleme pe care nu doresc să şi le rezolve, sunt 
agresaţi indivizii care dispun de resurse puternice pentru a le slăbi acestora puterea 
de influenţă directă sau potenţială şi se trece la o nouă etapă, la o nouă 
reconfigurare a centrelor de putere. Această descindere la nivel social se va face, 
cum este lesne de înţeles, în etape. Nu se consumă totul astăzi, nu se consuma totul 
în această săptămână, ci de-a lungul acestui an pentru că un aliat al acestei 
configuraţii numit Zmeu este o altă configuraţie numită Nicovala, ce are ca baze 
sextilul Uranus-Jupiter şi trigonul Lună-Chiron. Asta înseamnă că resortul 
complicaţiilor de factură socială, cele care au aparenţa crizelor de relaţii, de fapt 
sunt elemente de nesiguranţă generate de administrarea unui fond informaţional. 

Se poate vorbi aici despre ideologii, despre concepte despre curente şi despre 
cum pot ele slăbi rezistenţa omului la efort ori cum pot şubrezi sănătatea. Având la 
bază sextilul dintre Uranus şi Jupiter toate aceste descinderi iau înfăţişarea 
noutăţii, a modei, a avangardei însă ele sunt expresii ale tulburărilor de 
comportament, ale deviaţiilor psihoemoţionale menţinute prin cultivarea unor 
obiceiuri care contravin armoniei şi progresului social. 

Multe dintre aceste episoade se regăsesc de-a lungul istoriei, nu sunt 
singulare şi, în general, acestea apar atunci când se reconfigurează centrele de 
putere. Acum aceste centre de putere se bazează, ca şi în cazul celorlalte, pe 
descoperirea unor noi resurse, pe administrarea unui nou fond patrimonial, pe o 
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nouă valorificare a monedei, pe crearea unor noi modalităţi de a recompensa 
munca unui individ, pe crearea unei noi monede sau preschimbarea unor monede 
vechi în altele noi promiţând îmbunătăţirea condiţiei de trai însă ele nu fac decât să 
adâncească şi mai mult criză şi să o transforme pe această dintr-o criză materială, 
financiară, economică, într-una existenţială. 

Limitându-ne doar la spaţiul acestei zile, putem spune că relaţia Lunii cu 
toate celelalte cinci planete cu care împlineşte unghiuri la grad perfect o ajută pe 
aceasta să se pună în valoare mult mai bine şi să ne învăluie pe noi cu o anume 
sensibilitate. Devenim sensibili la suferinţele celorlalţi, la sugestiile lor la 
experienţele de viaţă, la crizele prin care aceştia trec şi la măsurile pe care sunt 
obligaţi să le adopte pentru a şi le  rezolva. Toate acestea iau înfăţişarea unei 
maturităţi, ca şi cum oamenii se trezesc peste noapte înţelepţi, maturi, serioşi, 
responsabili şi harnici. Astăzi aşa vor fi, chiar daca în spatele acestor  fapte lucrurile 
sunt altfel construite. 

Prin urmare, 21 februarie reprezintă o zi în care ne facem planuri de viitor. 
Acestea sunt susţinute de toate demersurile pe care le-am manifestat în acest an, de 
la început şi până acum, dar şi de-a lungul lui 2012 şi în această a treia zi de 
retrogradare a lui Saturn prin Scorpion, descoperim că problemele, pe care am 
căutat să le ascundem în ultima perioadă, sunt din ce în ce mai importante. Acestea 
ţin de o anume dinamică socială, de modul cum ne administrăm depozitele, 
patrimoniul, banii, de modul cum ne gestionăm imaginea socială pe care ne-am 
construit-o în timp, dar şi de seriozitatea cu care ne menţinem o anume stare 
sufletească, o anume inspiraţie, o puritate a sufletului atât de necesară celui care 
caută adevărul. Se poate vorbi astăzi despre seriozitate, despre muncă, despre efort, 
despre înţelegere, despre tot ceea ce implică o relaţie de factură personală între 
oameni, dar, de asemenea, se poate vorbi şi despre secretele pe care oamenii şi le 
păstrează cu mare insistenţă atunci când se simt vulnerabili în fața expansiunii 
psihocomportamentale a unei societăţi aflată într-o continuă transformare. 

Cei care nu au funcţie şi nici nu beneficiază de un statut social important vor 
simţi că o parte dintre evenimente îi îndeamnă spre germinaţie. Adică îşi adună 
toate resursele necesare pentru a se transforma în altceva, pentru a se pregăti să 
construiască un edificiu pe care să-l menţină de acum încolo. Anul 2013 poate fi 
atât de diferit încât să producă un efect unic asupra vieţii cu care să nu ne mai 
întâlnim deloc de-a lungul întregii existenţe. Conjuncţia Soarelui cu Neptun, aspect 
care se împlineşte o singură dată în an, poate să ne aducă inspiraţia magnifică, 
ipostaza specială în care să înţelegem esenţialul, să aflăm adevărul, să fim inspiraţi 
într-un mod ieşit din comun, poate chiar genial în privinţa unor demersuri pe care 
să le abordăm de-a lungul întregului an. 

 În felul acesta, descoperim că emoţiile atât de des invocate în ultima 
perioadă, atât de importante în acest interval pe care-l analizăm, devin promotorii 
succesului sau exponentele eşecului lamentabil. Putem să ne ridicăm sau să ne 
coborâm, să simţim într-un anumit fel, însă unii vor descoperi că aceste valenţe 
speciale ale emoţiilor dispar atunci când sunt controlate. Controlul în sine 
diminuează amplitudinea emoţiilor, nu calitatea lor. Asta înseamnă că prin control 
descoperim adevărul pe care acestea îl ocultează, iar adevărul în sine are alte 
calităţi prin utilizarea cărora se ating alte finalităţi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne impune astăzi un control 
al emoţiilor. Nu trebuie să vedem viaţa ca pe un adversar şi nici pe ceilalţi din jurul 
nostru ca pe nişte opozanţi redutabili. Nu ne-ar strica puţină flexibilitate, nu ne-ar 
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strica deloc să impunem un autocontrol emoţiilor şi să realizăm acest lucru pornind 
de la ideea că orice lucru, oricât de clar şi evident este, atunci când va fi încadrat 
într-o schemă verificată, s-ar putea să genereze alte efecte decât credem iniţial. 

 
Vineri, 22 februarie 

Vineri 22- 2-2013  4:07    Luna(Can) Tri (Pis) Mercury 
Vineri 22- 2-2013  6:18    Luna(Can) Tri [Sco] Node 
Vineri 22- 2-2013 14:06    Luna(Can) Opp (Cap) Juno 

 
Luna, traversând ultima zi de Rac (Luna în Rac) va împlini două trigoane 

(unul cu Mercur şi celălalt cu Capul Dragonului) şi, la mijlocul zilei, o opoziţie cu 
Junon, urmând ca la foarte puţin timp de la miezul nopţii, în spaţiul zilei de mâine, 
să-şi părăsească domiciliul şi să intre în Leu. 

Pe lângă celelalte caracteristici pe care le-am abordat în ziua anterioară, 
legate de tranzitul Lunii prin domiciliu, cele legate de amplificarea laturii afective a 
personalităţii, Luna în Rac mai activează o componenta, cea legată de tenacitate. 
Astăzi tenacitatea devine hărnicie, idee novatoare, iniţiativă, deschidere spre un 
orizont nou pe care individul îl aseamănă cu episoade din trecut şi doreşte, prin 
abordarea acestuia, să se păcălească într-un mod delicat şi tandru că va putea în 
sfârşit să-şi rezolve o parte din problemele pe care anterior nu a reuşit să le ducă 
acolo unde şi-a dorit. Din nefericire, în munca sa se va lovi de un obstacol care doar 
în mod aparent se vă asemăna cu ceea ce s-a-ntâmplat în ziua anterioară, dar care 
se va evidenţia în acelaşi sector al crizei relaţionale, al dificultăţilor de înţelegere, al 
refuzului de a lucra în echipă sau de a face un gest corect, benefic, un gest de 
clemenţă faţă de un anturaj sau faţă de un apropiat (un prieten, o rudă). 

În încercarea de a modifica acest cadru şi de a-şi oferi o dovadă că, semănând 
cu trecutul şi rezolvând această problemă, ar însemna că trecutul în sine ar fi putut 
fi modificat, va pierde din vedere că, anterior, Luna se afla într-un alt impas, diferit 
de cel care îi spune acum individului că se află într-o criză a relaţiilor sale. Referitor 
la impasul prin care îşi vede rezolvarea problemelor sunt corecte viziunea, 
impresia, planul de acţiune, însă ele nu ajută la atingerea finalităţii dorite. 
Problema atingerii finalităţii este una legată de timp. Timpul este cel care pune 
bariera pe demersuri şi ne vom gândi acum la faptul că Luna ne va încuraja să ne 
îndreptăm spre demersuri foarte mari care se întind pe luni, poate chiar ani de zile, 
sau în cazul unora spre ajutoare greu de găsit, de localizat. 

O altă calitate a acestei zile este cea legată de uşurinţă de a înţelege misterul. 
Mercur astăzi se comportă ca şi cum se află în poziţie statică. El nu este static, ci se 
deplasează, dar fiind înaintea primelor momente de retrogradare comportamentul 
său este asemenea celui static. Sugerând că ar putea fi static în Peşti, Mercur, prin 
trigonul cu Luna, îi ajută pe oameni, în încercarea lor de a sări de pe o trambulină, 
să se oprească în aer pentru o secundă şi să aibă întreaga panoramă a zonei în care 
se află. Pentru cei care studiază, învaţă, pentru persoanele care sunt interesate de 
munca intelectuală acesta este un imens beneficiu. Întotdeauna viziunea de 
ansamblu, puterea de a pătrunde natura lucrurilor a însemnat şi ipostaza în care 
individul a făcut un progres. Unii numesc aceasta “socializare” (un termen 
pretenţios), adică îndreptarea individului spre anturaj şi asimilarea sa de acest 
mediu, însuşirea anumitor elemente de comportament, definitorii pentru anturaj 
care îl poate duce pe individ spre evoluţie. Alţii se gândesc la faptul că această 
viziune de ansamblu nu înseamnă neapărat socializare, nu înseamnă a ne topi întru 
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totul în mediul înconjurător, ci a-l domina, a-i afla secretul, cheia şi, prin utilizarea 
acesteia, să cucerim lumea. 

Deşi aspectele sunt mai puţin agresive în direcţia aceasta, ziua de 22 
februarie este una de luptă în care urmărim să cucerim o redută, în care dorim, aşa 
cum s-a-ntâmplat cu câteva secole în urmă, să cucerim Bastilia. Unii vor considera 
că îndrăznesc prea mult cu gândul, că Bastilia nu poate fi cucerită, însă întotdeauna 
zodia Rac are rezerve, resurse pe care ceilalţi, din celelalte zodii sau care au marcaje 
pe alte zodii, nu le înţeleg. Mobilizarea acestor resurse ţin atât de sfera afectivă, cât 
şi de cea volitivă şi toate acestea reuşesc să ducă tenacitatea către o limită extrem 
de delicată şi de benefică. Să nu uităm că Racul este un semn cardinal şi 
mobilitatea, iniţiativa fac parte din trăsăturile sale, iar astăzi relaţia cu Capul 
Dragonului din Scorpion, unde-l găsim pe Saturn, cel care patronează timpul şi 
valorile sale, ne pune în gardă referitor la viitoarele schimbări, la marile schimbări 
ale anului 2013 care vor lăsa în sfera relaţiilor intime o rană. Astăzi Lună în opoziţie 
cu Junon ar putea să ne sperie cu nesiguranţa în relaţiile de cuplu, cu neîncrederea 
în partenerii de viaţă, cu inutilitatea ideilor cu care am ales să convieţuim şi, 
hrănindu-le pe acestea, ajungem în situaţia să ne îndoim de tot ceea ce a fost, chiar 
şi de bază lucrurilor sau evenimentelor. 

Schimbările care vor veni vor depăşi cu mult cadrul sugerat azi, însă această 
opoziţie dintre Luna şi Junon, pe fondul informării pe care o realizează Luna 
referitor la marile demersuri ale lui 2013 ne îndeamnă să acceptăm şi să luăm în 
considerare faptul că oricât de ample şi delicate sunt episoadele acestui an, toate 
vor avea incluse undeva, într-un colţ, sau poate va avea chiar la vedere, această 
criză relaţională, această suspiciune pe care fiecare o va lăsa liberă nu pentru că 
doreşte să îmbrăţişeze libertatea de expresie ori libertatea de a trăi, ci pentru că nu 
o mai poate controla. 

La nivelul obişnuit, comun, această zi va însemna discuţii, oportunităţi, veşti, 
deschideri spre anumite informaţii, spre aprofundarea unor noțiuni, cu toate că 
ceea ce descoperim nu ne va plăcea deloc, ne va compromite sau ne va lăsa o rană 
pe corpul afectiv. Mijlocul zilei va fi partea cea mai delicată şi ea ne va lăsa impresia 
că în fața obstacolului suntem singuri, abandonaţi sau că alegerile pe care le-am 
făcut ne-au dus în postura în care să ne simţim atât de însinguraţi. 

Prin urmare, 22 februarie devine o zi în care anumite probleme personale 
sau îndoieli, suspiciuni pe care le-am avut asupra unor persoane din anturaj sau 
asupra unei laturi personale ale temperamentului, se inflamează, devin acute, devin 
dureroase, neplăcute şi se dezvoltă după propria voinţă. Oricine va dori să se 
deschidă şi să rezolve ceea ce vine astăzi în întâmpinare va observa că acolo unde 
pune degetul simte durere, neplăcere, ca locul crește, se evidențiază prin trăsături 
negative, iar aceste nemulţumiri, după cum ştim, se găsesc uşor unele pe altele şi se 
unesc într-o forţă redutabilă, cea care strică, dărâmă, care preschimbă lucrurile şi 
care aduc o nouă etapă în dimensiunea personală, o nouă etapă socială, un nou 
elan. 

Putem să amintim aici şi uşurinţa cu care descoperim că avem şansa de a 
produce o schimbare, de a îndrăzni mai mult, de a ne împăca cu gândul că anumite 
lucruri nu se vor schimba şi asta să însemne, paradoxal, marea schimbare a lui 
2013 sau că avem şansa de a transforma o mică modificare de vibraţie într-un 
eveniment colosal. Acest eveniment are integrat în structura sa gânduri noi, 
îndemnuri, idealuri, poate chiar persoane noi, fiinţe care vin spre noi cu braţele 
deschise, cu cele mai bune intenţii, dar pe care nu ştiu să şi le exprime în modul cel 
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mai clar sau inteligibil cu putinţă. În felul acesta, a doua parte a zilei devine 
încărcată de confuzii, de mesaje triste, de nemulţumire şi oricât de dureroase ar 
părea încercare a de a le rezolva înseamnă descoperirea unui traseu în viaţă, 
înseamnă descoperirea unui nou mod de a privi lucrurile. Persoana care ne jigneşte 
ne va deveni un asociat sau se pot descoperi elemente comune cu oameni pe care 
până acum i-am ignorat sau i-am respins. 

Nu încape discuţie că este o zi dificilă pentru cei leneşi sau pentru cei care 
sunt obişnuiţi să li se îndeplinească sarcinile, să li se ofere totul de-a gata. Nu este 
deloc simplă pentru mincinoşi şi nici pentru cei care se hrănesc cu suferinţele 
celorlalţi ori pentru cei care se bucură atunci când inspiră celor din jur teamă. 

Este o zi benefică şi constructivă pentru individul care munceşte, pentru cel 
harnic, pentru cel serios, pentru cel care atunci când întâlneşte un obstacol, îl 
analizează, îi simte pulsul, se lasă măcinat şi consumat de forţa sa caustică până 
când îl doboară. Este, în felul acesta, o zi de expresie personală, o zi în care nu 
putem să punem totul pe curaj, nici pe tenacitate, nici pe hărnicie, ci vom reuşi să 
punem în fiecare eveniment câte o picătură din fiecare. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura 
de tot ceea ce ne iese în cale, bucuria este sentimentul care ne deschide şi, în acelaşi 
timp, ne protejează de ceea ce întâmpinăm prin deschidere. Bucuria înalță, ne ajută 
să ne fixăm rădăcinile mai adânc în pământ şi în acelaşi timp să fim flexibili aşa 
cum este trestia în bătaia vântului. 

 
Sâmbătă, 23 februarie 

Sambata 23- 2-2013  0:11    Luna(Can) --> Leo 
Sambata 23- 2-2013 11:40 Mercury [Pis] S/R 
Sambata 23- 2-2013 12:59    Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 
Sambata 23- 2-2013 14:13    Luna(Leo) Sex (Gem) Jupiter 
Sambata 23- 2-2013 22:16    Luna(Leo) Squ [Sco] Saturn 

 
La puţin timp de la miezul nopţii Luna trece în Leu, participând substanţial 

la schimbarea de vibraţie care se va consuma în această zi. Următorul aspect este 
unul important pentru perioada aceasta şi, implicit, pentru anul 2013: intrarea lui 
Mercur în mers retrograd. Timp de aproximativ trei săptămâni, adică până pe 17 
martie, Mercur va avea un mers aparent retrograd şi va parcurge aproximativ 
jumătate de zodie. Ziua va fi, aşadar, marcată de griji pentru integritatea personală, 
pentru recunoaştere personală, pentru a găsi cele mai adecvate mijloace prin care 
individul să poată fi pus în valoare. Dacă ne gândim că cea mai mare parte din zi 
vom fi în aplicaţia careului dintre Lună şi Saturn, adică în aplicaţia careului dintre 
două planete care formează un cuplu, cel care ne îndeamnă să percepem corect 
realitatea, vom înţelege că iniţierea mersului retrograd al lui Mercur în Peşti vine să 
ne confirme faptul că este nevoie de viziune de ansamblu. Mercur în Peşti poate 
uneori să refuze elementul individual personal, detaliul, pe motiv că nu reprezintă 
întregul. Astăzi îndreptăm această înţelegere spre necesitatea de a ne descoperi 
care este locul pe care-l ocupăm în societate. Modalitatea prin care se va realiza 
acest lucru este una mai puţin plăcută ca şi cum o nemulţumire personală, un stres, 
o suspiciune ne îndeamnă să considerăm că am procedat greşit până acum şi este 
important să schimbăm anturajul, mijloacele de expresie, instrumentele pentru a 
ne pune mult mai uşor în valoare. Trigonul Lunii cu Uranus şi implicit sextilul cu 
Jupiter înseamnă de fapt un triunghi minor cu Jupiter planetă focar, însă puterea 
acestor aspecte nu reuşeşte să depăşească intensitatea careului Luna-Saturn. În 
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felul acesta, trigonul și respectiv sextilul amintite mai sus nu fac decât să întărească 
motivaţia că o schimbare este acum necesară. Schimbarea nu trebuie să fie amplă şi 
nici zgomotoasă, ea se va realiza pe baza unei convingeri. Vom fi convinşi că este 
nevoie de altceva, vom fi siguri pe această informaţie şi nu va mai conta dacă 
finalitatea spre care ne îndreaptă ea ne este sau nu utilă. Ne gândim însă că ne va fi 
plăcută şi ea ne va rezolva în primul rând o problemă legată de tensiunea 
interioară. 

Asta înseamnă că trigonul cu Uranus respectiv sextilul cu Jupiter ne aduc azi 
bucurii pe care nu le mai putem explora, evenimente care se desfăşoară în afara 
nevoilor personale, în altă localitate, în altă regiune, acolo unde noi nu putem 
ajunge, nici cu gândul, nici cu sentimentul, nici cu fapta. Unii vor avea impresia că 
pierd o oportunitate, că pierd momentul de glorie, că au pierdut trenul, maşina şi 
că este mai mult decât necesar să se mobilizeze cu ceea ce au la îndemână. Pe acest 
fond retrogradarea lui Mercur duce la înţelegere deficitară, răsturnată, îngustă 
provocată de obsesia caracterului general. Foarte mult îşi vor nega abilităţile 
personale pentru că ele nu sunt cuviincioase, la modă sau conforme cu 
recomandările celorlalţi, adică vom dezvolta o obsesie pentru cadrul general, o 
obsesie față de viziunea de ansamblu, ceea ce va amplifica instabilitatea şi 
nemulţumirea. 

La modul general, retrogradarea acestei planete înseamnă întoarcerea la 
mesaje mai vechi, întoarcerea la un mod de gândire dezvoltat anterior pentru a 
corecta ceva sau pentru a retrăi anumite episoade. Întoarcerea la trecut, adică 
retrăirea unor episoade, poate fi motivată de un stres şi nu este în mod obligatoriu 
o călătorie plăcută şi deconectantă, ci ea poate deveni o călătorie plină de peripeţii. 
Punctul de început al acestei călătorii, cerul acestei zile, ne lansează mesaje 
confuze. Ceea ce este bun ia înfăţişarea tentaţiei adică a iluziei care doar sugerează 
binele, nu îl reprezintă până la capăt, iar ceea ce este stresant poartă în spate 
tensiuni legate de stima de sine, importanța pe care o acordăm funcţiei, statutului, 
mândriei, recunoaşterii sociale, dar şi a echilibrului dintre înţelegerea 
evenimentului şi calitatea obiectivă a acestuia, adică tulburări manifestate la nivel 
de gândire. 

În general, referitor la retrogradarea acestei planete, perioadele cele mai 
dificile sunt cele de început, atât debutul mersului retrograd, cât şi revenirea la 
mersul direct. Asta înseamnă că finalul săptămânii ne va leza cu caracterul său 
confuz, indecis, cu finalităţile mai puţin corecte sau pe care contextul nu le va putea 
susţine sau în acelaşi timp cu explorarea unei neîncrederi în sine, deformată, ireală 
şi rigidă. 

Prin urmare, 23 februarie reprezintă o zi în care confruntarea cu sine 
generează efecte dureroase. În popor adesea se glumeşte pe seama faptului că 
prostia nu doare. Cu Luna în Leu, cu Mercur retrograd în Peşti şi, mai ales, cu Luna 
lansând asupra zilei o tensiune în relaţia cu Saturn (timpul) par să iasă la suprafaţă 
greşelile vieţii care dor cel mai mult, acelea care sunt făcute din ignoranţă sau din 
prostie. Am putea vedea azi că, până la urmă, această glumă din popor nu are un 
fundament real şi că prostia uneori doare. Mersul retrograd a lui Mercur înseamnă 
întoarcerea la greşelile trecutului, la episoade anterioare în care am gândit sau am 
simţit într-un anumit fel, fiind mai curând tentaţi de caracterul lor benefic, decât 
încurajaţi de a repara o greşeală gravă. Nu ne interesează să reparăm greşeli grave, 
nu de asta ne întoarcem spre trecut, nu de asta mintea pare să fie atrasă spre 
episoade anterioare, deşi rezultatul final acesta va fi. Până pe 17 martie, când 
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Mercur va reveni la mersul direct, vom traversa episoade pe care le-am explorat în 
ultimele două săptămâni şi care, aşa după cum am văzut, îşi au rădăcina, 
justificarea, motivaţia, în episoade consumate la finalul lui 2012. Aşadar, să fim 
pregătiţi că nu ne vom întoarce la ultimele două săptămâni, ci, de fapt, ne vom 
întoarce la finalul lui 2012 în care am consumat o mare parte din energie pentru 
stima de sine, pentru mândrie, orgoliu, pentru a demonstra ceva şi, dacă nu am 
reuşit, adică la acea vreme nu am dovedit că ne putem doza corespunzător efortul 
pentru a atinge finalitatea, acum vom traversa, la aceeaşi intensitate, eşecul, aşa 
cum l-am simţit în 2012. 

În mediile de specialitate circulă adesea informaţia că retrogradarea lui 
Mercur nu ar avea conotaţii atât de dure şi de negative şi că de fapt întoarcerea sa 
spre episoade trecute ne apare ca şi cum am reciti o carte sau am revedea un film. 
Nu se întâmpla acest lucru pentru că implicaţiile acestei planete nu sunt obiective, 
eventual Pluton ar putea să sugereze uneori acest lucru pentru că deţine energia 
martorului, însă Mercur nu deţine energia martorului şi nu putem să traversăm 
episoade pe care le-am trăit anterior ca şi cum ar fi ale altuia, ci le traversăm din 
nou cu implicare, de această dată pe un alt context. Lumea merge înainte şi cu 
voinţa, și cu sentimentul, și cu demersurile sociale însă ideea se tot întoarce, 
obsesiv, acolo unde crede că şi-a pierdut inelul de logodnă, telefonul, acolo unde-şi 
aminteşte că a văzut ceva pe un raft, dar nu mai știe exact unde. Urmează o 
perioadă de tulburare mentală, de haos, de uitare, de tensiune, de izolare în emoţii 
care nu sunt percepute sau văzute la adevărata lor valoare, ci retrăite de mai multe 
ori ca un neajuns, nu ca o tendinţă spre a repara. Evident, vor fi persoane care, 
mergând în trecut, vor înţelege ce li s-a-ntâmplat şi vor repara. Se vor desprinde de 
obsesia generalităţii, de obsesia ecoului venit din anturaj, se vor desprinde de 
recunoaşterea pe care o aşteaptă din partea unui anturaj superficial şi vor înţelege 
că nu pe această recunoaştere le stă valoarea, ci pe altceva. 

În felul acesta, recomandarea pentru această zi este aceea de a ne descoperi 
caracterul real al importanţei de sine, ce anume ne face mai puternici şi ce ne 
slăbeşte pentru a reuşi să ne desprindem de egoismul care ne spune că suntem 
importanţi în situaţia în care nici noi nu credem acest lucru. Dacă alegem să dăm 
tribut unei atitudini negative, vom ajunge să ne modelăm, să ne construim după 
chipul şi asemănarea ei. Realitatea are astăzi înfăţişarea dură, însă avem nevoie de 
adevăr, avem nevoie de luciditate, pentru că doar acestea durează în timp. Cei care 
vor confunda trăirea în realitatea prezentă cu superficialitatea născută din 
ignorarea obstacolelor importante, vor avea în această zi un adversar redutabil şi, 
pornind de acum, timp de trei săptămâni, se vor lupta cu morile de vânt, căutând să 
explice lumii ceea ce de fapt nici ei nu înţeleg. Ajunşi în ipostaza de a se justifica 
prin aceste argumente ori convingeri impuse anturajului, în ideea că dacă anturajul 
este convins atunci lucrurile sunt reale, aceşti indivizi devin nefericiţii societăţii şi 
ar trebui să se pregătească pentru o perioadă de trei săptămâni de agitaţie. 

 
Duminică, 24 februarie 

Duminica 24- 2-2013 11:08    Luna(Leo) Sex (Gem) Lilith 
Duminica 24- 2-2013 15:37    Luna(Leo) Squ [Sco] Node 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce Luna în postura de a împlini un sextil cu 

Lilith din Gemeni şi un careu la Axa Dragonului. Deşi cele două aspecte par să nu 
construiască o direcţie importantă, una esenţială în această zi, ceea ce trăim va fie 
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marcat de efectul în cascadă al evenimentelor din zilele anterioare. Faptul că Luna 
se află în sextil cu Lilith, care traversează domiciliul lui Mercur, ne pune pe noi în 
situaţia de a gestiona cu mai multă înţelegere şi mobilitate anumite tentaţii de 
factură mentală sau verbală care ne vin din Gemeni. De partea cealaltă, careul Lunii 
la Axa Dragonului ne evidenţiază tensiuni de natură existenţială, adică lucruri mici 
care, întâlnind un individ dispus să nu mai fie atent la ceea ce se întâmplă în jur, se 
amplifică, se acutizează şi devin adevărate pericole sociale. Aceste două aspecte 
care apar azi ne creează senzaţia de cavitate, o senzaţie că asimilăm, acumulăm, că 
ne transformăm într-un vas şi că acolo toată lumea care trece pe lângă noi trebuie 
să lase ceva. Pentru că avem activ sextilul Lună-Lilith această atitudine se poate 
transforma într-o cerşetorie, considerând că ceea ce ne trebuie este exact ceea ce ne 
lipseşte şi cerem uşor în jur ajutorul, îl pretindem şi căutăm să ne rezolvăm o parte 
dintre probleme prin intermediul şi directa influenţă a celorlalţi. Parte negativă a 
acestei cavităţi survine atunci când ne confruntăm cu probleme pe care nu putem 
să le rezolvăm nici singuri şi nici ajutaţi de cineva. Aceste probleme vor alimenta 
gândul pesimist şi se vor potrivi de minune cu o minte educată să selecteze doar 
ceea ce este negativ din jur. Aşa după cum vedem, va fi greu să dispunem de 
discernământul necesar şi ne va veni foarte uşor să confundăm pesimismul cu 
maturitatea. Un om matur va şti că binele, atunci când îl încearcă, este o provocare, 
că răul, atunci când îl încearcă, cere atenţie, energie, cere consum suplimentar şi 
din această cauză este important să ne construim un sistem de percepţie sau de 
anticipare a elementelor care ar putea să ne lezeze identitatea personală, acele 
elemente care se încadrează în termenul generic de �rău�. Cavitatea, atunci când 
atrage şi menţine în ea o energie negativă, va genera o rezonanţă negativă. 
Rezonanţa negativă, pe sextilul Luna-Lilith, înseamnă minciună penibilă, 
supraapreciere, aroganță sau tendinţa de a căuta persoanele care nu-şi pot controla 
generozitatea, stima de sine şi, atingând aceste zone sensibile, să primim de la ele 
ceea ce ne trebuie. Careul Lunii la Axa Dragonului înseamnă şi dialog interior 
epuizant, un dialog susţinut pe ideea că dorinţa personală întotdeauna ne va crea 
probleme, că ea contravine interesului de grup şi neputând să o controlăm, să o 
diminuăm, să o înlăturăm, o dată ce-şi face simţită prezenţa ne va lăsa impresia că 
este aducătoare de probleme, ghinionistă, negativă. Nu, astăzi, dorinţa personală 
nu este încărcată în mod special de această tendinţă negativistă, ci răscoleşte acolo 
unde am adunat în timp defecte. Careul Lunii cu Axa Dragonului generează situaţii 
în care să dorim să facem un lucru uzând de instrumentul cel mai nepotrivit. Există 
în popor o serie întreagă de ipostaze de genul acesta care scot în evidenţă o anume 
morală gen urcatul nucilor în pod cu furca. O astfel de situaţie traversăm azi însă 
într-un mod puţin mai elevat, mai în consonanţă cu vremurile pe care le trăim şi 
tocmai de aceea manifestarea acestui context astral ne va îndemna spre a traversa 
aceste episoade penibile cu sentimentul mai mult decât cu fapta. 

Privind această ultimă etapă a săptămânii înţelegem că oamenii care vor 
excela la capitolul gafe personale cer azi, prin aceste erori, să fie iertaţi pentru a 
descoperi blândeţea în cadrul anturajului, pentru a avea apoi mai multă încredere 
în acesta, iar anturajul, cel care generează iertarea, să descopere că poate deveni 
creator prin linişte. Iertarea întotdeauna conferă linişte, echilibru, dar nu este 
statică, nu este imobilă. Liniştea născută din iertare este una activă, dinamică, o 
linişte creatoare care ne va dezvălui întotdeauna adevărul din spatele aparenţelor. 

Totuşi, ceea ce vine spre noi azi nu poate fi încadrat în termenul general de 
iertare versus linişte activă, ci de repetare a unui episod pe care l-am crezut rezolvat 
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prin iertare. Este posibil ca de această dată să ni se ceară din nou iertare, să apară 
din nou în cadrul intim o persoană agitată, un copil râzgâiat, o entitate lipsită de 
educaţie, bun simţ ori coloana vertebrală şi ne tulbura din nou liniştea obţinută 
prin iertările anterioare. Va trebui să iertăm din nou şi să ignorăm faptul că a 
traversa din nou această ipostază, cu toată suită de stări afective (frică, tulburare, 
nervi, revoltă) şi a atinge iertarea din nou, la aceeaşi intensitate, nu înseamnă că 
anterior nu am învăţat nimic. Pentru cei care înţeleg aceste mecanism ezoterice 
acest lucru va fi destul de clar şi va fi privit, aşa cum ne îndeamnă zodia Peşti în 
perioada aceasta, într-un context macro. Este nevoie din nou să insistăm în această 
direcţie mai mult decât am crezut şi nu să credem că a traversa din nou acest episod 
înseamnă că nu am învăţat nimic. Cei superficiali şi rău intenţionaţi vor vedea în 
această neputinţă de anticipa sau de a ne proteja de răul care ne învăluie drept un 
semn de involuţie. Ei de fapt se afla în faţa unei oglinzi şi nu cel încercat este 
elementul care involuează ci cel care generează dizarmonia şi o întreţine este 
exponentul involuţiei. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne prinde cu garda coborâtă, cu 
analizatorul scos din funcţie, vulnerabili, sensibili, slăbiţi din punct de vedere 
afectiv, dar şi organic, adică aflaţi în ipostaza cea mai nefericită, cea mai nepotrivită 
pentru o confruntare severă. Nu, astăzi nu suntem pregătiţi pentru o confruntare 
severă, deşi le vom traversa, le vom invoca, pentru că viaţa ne transformă azi într-
un vas. Devenim o cavitate care adună, înmagazinează, asimilează, care atrage şi 
care ţine acolo, în interiorul ei, pe lângă ceea ce deţinea o şi mai mare informaţie de 
aceeaşi factură. Asta înseamnă a traversa episoade pe care le-am mai trăit şi a le 
parcurge în acelaşi mod, cu aceeaşi finalitate. Mulţi se vor întreba care este rostul 
lor. Nu putem şti. Doar le traversăm, doar le înţelegem, doar le căutăm rostul şi 
adâncimea pentru a ne identifica şi înţelege scopul în sine al vieţii. Ceea ce 
înţelegem azi nu este reprezentativ pentru viaţă, ci doar un episod care se repetă şi 
care ne vorbeşte prea mult despre lucrurile pe care le ştim. Va fi însă dureros să ne 
întâlnim din nou cu greşeala, din nou cu umilinţa, cu durerea, cu neplăcerea, cu 
lipsa de confort, cu pierderea, cu eşecul, însă este important să avem încredere în 
destin, în viaţă, să credem în acea forţă a universului care nu face niciodată risipă. 
Fiinţa universală nu face risipă atunci când trimite în structura arborescentă a 
universului prin decizii recepţionate şi redistribuite de diferite noduri energetice 
răspândite de-a lungul Creaţiei aceste mesaje. Ele sunt importante pentru că cer 
acţiune şi acţiunea în sine azi ne leagă unii de alţii într-o structură, într-un întreg, 
convingându-ne din nou că suntem o parte dintr-un întreg, adică mădulare ale 
aceluiaşi corp unic de lumină. 

Va fi însă dificil de integrat tot ceea ce trăim azi în seria evenimentelor 
desfăşurate de-a lungul săptămânii pentru că multe dintre ele nu par să aibă un 
rost, să fie logice şi nici raţionale, ci doar cer cu insistenţă o casă. Noi suntem casa 
lor şi trebuie să-i primim din nou, să primim din nou Fiul Risipitor întors a doua, 
sau a treia sau a patra oară acasă. Traversând careul dintre Lună şi Axa Dragonului 
acest fiu risipitor acum va pleca din nou şi este posibil ca mesajul acestei zile să 
poată fi retrăit din nou în următoarele trei săptămâni cât Mercur va fi în mers 
retrograd. Nu trebuie să credem azi vorbele linguşitoare ale celor din jur, nu trebuie 
să credem în lacrimile celorlalţi, pentru că sunt de crocodil, nu trebuie să privim 
repetarea evenimentului ca pe un semn de involuţie, ci dimpotrivă ca un exemplu 
de tărie de caracter, ca un semn că acceptându-le pe acestea suntem echilibraţi, 
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reprezentând garanţia faptului că anterior finalitatea am atins-o conştient şi deci 
putem să procedăm la fel. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a permite 
oricărui eveniment care vine spre noi să se întâmple. Ne va fi bine să lăsăm totul să 
curgă, să răspundem invitaţiilor, să fim flexibili chiar dacă mesajul acestora pare să 
aibă şi o componentă de avertizare. Chiar dacă intuim că anumite lucruri s-ar putea 
finaliza prost, chiar dacă ştim că acest lucru până la urmă va fi o greşeală aşa cum 
s-a-ntâmplat anterior, chiar dacă ştim că în final vom fi dezamăgiţi sau răniţi, să ne 
implicăm în acţiune pentru că azi acţiunea este superioară nonacţiunii. 
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Săptămâna 25 februarie – 3 martie 2013 este bogată la capitolul evenimente 
astrale. Practic, în fiecare zi se împlineşte ceva, inclusiv în ultima zi a săptămânii 
când avem doar aspecte la care participa Luna ceea ce înseamnă că fiecare zi din 
cele şapte ne pun în faţa unor etape succesive care duc la o confruntare cu propria 
conştiinţă, cu propria dorinţă de viaţă, cu caracterul benefic sau mai puţin benefic 
al acţiunilor proprii, cu cea ce ne motivează atunci când alegem să ne implicăm 
într-un demers sau cu gândurile şi atitudinile pe care le avem faţă de cei din jur. 
Întreaga săptămână este centrată pe lecţii de viaţă, pe sinceritatea faptelor, pe 
intensitatea pe care o punem atunci când ne implicăm într-un demers sau pe 
uşurinţa cu care alegem să spunem sau să nu spunem ceea ce este reprezentativ 
pentru profesia pe care o avem, pentru statutul social. Nu este deloc o săptămână 
simplă şi abia la final vom vedea că fiecare zi a venit cu o nouă etapă în aşa fel încât 
de luni până duminică să traversăm un crescendo interesant. Este o săptămână 
dificilă pentru individ pentru că se întâlneşte cu propriul său destin, pentru că lasă 
în urmă două luni de pregătire şi intră în linie dreaptă pe nişte demersuri sociale în 
care nu mai poate minţi, decât cu consecinţe grave, nu se mai poate ascunde, decât 
cu riscul de a transfera zdruncinul în altă zonă. 

În această săptămână înţelegem că nu mai putem fugi de acele probleme care 
cer urgentare, ci este nevoie de o mobilizare puternică pentru a rezolva ceea ce are 
caracter imediat. Caracterul imediat al problemelor va fi acum diferit de la o zi la 
alta. În fiecare zi vom avea de rezolvat lucruri urgente şi ceea ce nu rezolvăm de la o 
zi la alta se adună în aşa fel încât vineri seara, la trecerea Lunii în Scorpion, să ne 
dăm seama că ceea ce nu am rezolvat cărăm în spate, ducem de la o zi la alta şi că 
de fapt acele situaţii nu sunt noi în această săptămână, ci vin din trecut când, de 
asemenea, nu am reuşit să le rezolvăm. Acum vom fi tentaţi să dăm vina pe cei din 
jur, să spunem �Altul este vinovat�, să ne ascundem, să tulburăm apele pentru a 
tergiversa lucrurile sau a ne ascunde adevăratele intenţii, însă, şi prin acest 
segment, ultimele zile ale săptămânii vor fi decisive în a înţelege cât de important 
este să nu ne ascundem în spatele degetului care acuză şi nici să amânăm la 
nesfârşit probleme care pot fi rezolvate cu un minim de mobilizare. 

Putem să vorbim săptămâna aceasta despre descoperirea unor noi 
sentimente, a unor noi mijloace de vindecare, despre descoperirea unui terapeut, a 
unor tehnici care să aprofundeze ceea ce am făcut până acum şi care să reuşească să 
ne ofere în primul rând răspunsuri referitoare la cauza bolii, la demersurile pe care 
trebuie să le facem pentru a ne vindeca pe deplin sau etapele pe care trebuie să le 
îndeplinim pentru a nu ne îmbolnăvi din nou. 

De asemenea, este o săptămână în care la nivel social, global, anumite lucruri 
care s-au desfăşurat în plan secund, în spatele cortinelor, în zone ocultate, ascunse, 
misterioase, ies la lumină, zdruncină structurile pe care ni le-am construit şi îi pun 
pe oameni în dificultate. Nu ar trebui să ne pună în dificultate pentru că ceea ce se 
întâmplă acum nu este nou, ci este o altă etapă referitoare la transformările pe care 
le parcurgem însă ceea ce este nou vine să ne spună că până şi acele structuri care 
domina şi care cred că sunt în afara elementului imprevizibil sunt, la rândul lor, 
supuse transformărilor astrale, chiar şi ei traversează ipostaze de modificare, de 
schimbare şi oricât de calculate şi de meticuloase sunt programele de manipulare a 
opiniei publice, oricât de agresiv suntem dominaţi sau controlaţi, structurile care se 
afla în vârful ierarhiei sunt şi ele în această săptămână zdruncinate puternic, din 
temelii, traversează ipostaze delicate în care pionii importanţi sunt mutaţi dintr-un 
loc într-altul, sunt declasaţi, sunt retrogradaţi sau scoşi din contextul în care 



Săptămâna 25 februarie – 3 martie 2013                   Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 17 februarie  2013, ora 16:51 

acţionează prin episoade misterioase. Până şi pentru ei există o sferă a acţiunii pe 
care nu şi-o pot programa şi care ţine de o anume dinamică astrală, pe baza căreia 
întreaga societate de pe această planetă se desfăşoară. 

Nu este o săptămână de deconspirare, ci doar momentul în care, pe baza 
unor fisuri, anumite informaţii care sunt atent păstrate departe de opinia publică, 
sunt acum divulgate, apar scurgeri de informaţii, destăinuiri, elemente mici care 
intervin într-un mecanism complicat şi îi dă acestuia funcţionarea peste cap. Multe 
din elementele acestei săptămâni au un numitor comun şi anume: suntem invitaţi 
să găsim cele mai corecte şi benefice elemente, structuri, cărămizi, noţiuni sau 
demersuri pentru a ne construi un nou edificiu. Asta înseamnă să ne impunem un 
nou program, să ne schimbăm traseul de lucru, poate chiar să impunem anumite 
modificări în cercul de prieteni. Nu contează care sunt aceste modificări, ci 
contează să le abordăm cu maximum de bunăvoinţă de care suntem în stare. 

Finalul săptămânii se va dovedi astfel unul reprezentativ pentru următoarele 
săptămâni, Luna şi Capul Dragonului se întâlnesc duminică într-o conjuncţie şi, pe 
fondul în crescendo oferit de această săptămână, suntem puşi în faţa unor decizii 
pe care le vedem imposibile. Trebuie să ne sustragem caracterului pe care-l are 
această săptămână şi să vedem că unele lucruri trebuiesc pur şi simplu urmărite, nu 
declanşate, nu controlate. Viaţa are propriul ei rol şi componenta control nu este 
decisivă, categorică şi nici într-un caz reprezentativă pentru fenomenul social de 
acum, ci doar una din nenumăratele piese care sunt aşezate la baza sa. 

În felul acesta, avertismentul acestei săptămâni este acela de a adopta starea 
de martor atunci când nu putem să facem modificări, atunci când nu vrem, când nu 
ştim sau când suntem depăşiţi de anumite situaţii. Săptămâna 25 februarie – 3 
martie ne va oferi multe ipostaze în care să fim depăşiţi de situaţie. De aceea este 
bine să privim totul cu înţelegere şi cu gândul îndreptat către fiinţa universală cea 
care este dispusă în permanenţă să ne ofere graţia atingerii. 

 
Luni, 25 februarie 

Luni 25- 2-2013  6:49    Luna(Leo) Opp (Aqu) Venus 
Luni 25- 2-2013  8:52    Luna(Leo) --> Virgo 
Luni 25- 2-2013 13:25    Mars (Pis) Squ (Gem) Lilith 
Luni 25- 2-2013 14:21    Luna(Vir) Opp (Pis) Neptune 
Luni 25- 2-2013 22:25     Sun (Pis) Opp (Vir) Luna(Full Moon) 
Luni 25- 2-2013 22:34    Luna(Vir) Squ (Gem) Jupiter 

 
Săptămâna debutează cu împlinirea fazei de Lună plină pe axa Fecioară-

Pești, o Lună plină, dinamică, puternică şi încărcată de o nevoie acută de a 
împărtăşi din experienţele proprii. Pe acest fundal, Marte şi Lilith îşi ating faza 
maximă a careului pe care-l formează de ceva vreme, iar Luna, chiar de dimineaţă, 
trece în Fecioară. Înainte de a-şi schimba semnul, Luna împlineşte o opoziţie cu 
Venus pe axa Leu-Vărsător, apoi, în mijlocul zilei, o opoziţie cu Neptun, pe axa 
Fecioară-Pești, şi, spre seară, un careu cu Jupiter. 

Tot acest tablou scoate în evidenţă o mare greutate care vine spre noi în 
această zi. Nu avem planete aşezate în unghiuri pozitive şi tocmai de aceea fie că ne 
axăm pe dorinţă, pe talent, pe vocaţie, fie că urmărim să ne implicăm în relaţiile 
profesionale, că ne aplecăm asupra muncii, efortului, dăruirii, asupra serviciului, 
rezultatul pare să fie acelaşi. Se munceşte mult, intens, dinamic şi mai ales în 
condiţii foarte grele. Intrarea Lunii în Fecioară, pe acest fond agresiv, înseamnă 
teama de responsabilitate. 
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În mod paradoxal, Luna în Fecioara îi împovărează pe oameni cu sarcini 
suplimentare. Astăzi aceste sarcini, pe care şi le ia individul singur, prin voinţă 
proprie, nu sunt suficiente. Din jur ne mai vin altele, unele dintre ele încărcate de 
risc, altele sunt construite în aşa fel încât să atenteze la integritatea individului, să-i 
spulbere visele, să-i şubrezească starea de sănătate şi să-l lase singur, părăsit într-
un context social în care nimeni şi nimic nu se preocupă de ceea ce-l preocupă pe 
el, ci de interesul comun. Acest interes comun, intuit parţial în zilele anterioare, 
este azi scos la mezat, pus pe tarabă, vândut, este poziţionat şi comercializat în 
funcţie de solicitarea venită din anturaj. Anturajul este cel care dictează care este 
valoarea individului şi în această privinţă nu trebuie să fim surprinşi, în această 
direcţie negativă se pare că se unesc foarte uşor. 

Atunci când Marte şi Lilith se află în careu dorinţele devin factori de stres. Ne 
dorim ceea ce nu putem avea şi insistăm în această direcţie chiar dacă toate 
semnele ne spun să ne întoarcem din drum, ne spun că greşim. Nu, azi nu ne va 
interesa ce greşim, cât de tare şi cât de intens pentru că agresivitatea cu care 
suntem învăluiţi acum este doar începutul întregi serii de erori pe care le vom face 
de-a lungul întregii săptămâni. Am văzut din analiza generală că întreaga 
săptămână este încărcată de tentaţia greşelii, a erorii, a opoziţiei inutile şi astăzi 
toate acestea debutează cu Luna plină pe axa Fecioară-Pești, prin zgârcenie, prin 
refuzul de a împărtăşi din experienţa proprie deşi ajungem să vedem că nu dorim 
sa împărtăşim în situaţii în care ni se cere acest lucru. Asta înseamnă că nu vom 
ţine cont de nicio invitaţie pozitivă care ar putea să ne vină din anturaj pentru că le 
vom considera drept surse de decădere şi compromitere. În realitate, tot ceea ce 
alegem să facem, nu ceea ce ne invită să facem, reprezintă surse ale erorii şi 
decăderii şi, în toate acestea, careul dintre Marte şi Lilith are un rol deosebit de 
important. Pe acest unghi oamenii descoperă că trăiesc mai simplu şi mai uşor dacă 
mint, dacă îşi însuşesc unii altora bunurile sau dacă se păcălesc unii pe alţii 
vânzând iluzii, şantajând sau expunând la scena deschisă secretele pe care nu 
trebuie să le împărtăşească. Vom reuşi însă să ieşim în evidenţă în această zi cu 
elemente personale atunci când vom accepta sarcinile suplimentare. Toate aceste 
invitaţii la efort sunt în acelaşi timp şi lame ascuţite cu care ne tăiem visele, cu care 
ne alungăm din fața idealurilor pe care le-am construi cu atât de mare greutate în 
ultima perioadă. În acelaşi registru astăzi ne dăm seama că de fapt ceea ce ne 
striveşte visul reprezintă şi elementul care ne îmbolnăveşte cel mai mult. Asta 
înseamnă că avem de luptat cu nesimţirea, cu indolenţa, cu lipsa bunului simţ, cu 
agresivitatea, cu toate lucrurile pe care această societate modernă le promovează şi 
le afişează ca fiind elemente de bază în definirea naturii umane. Din nefericire, şi 
societatea şi, implicit, şi individul astăzi vor afişa aceste elemente de comportament 
deviant ca fiind calităţi ale omului modern. 

Ceea ce este neplăcut din unghiurile care se împlinesc azi deducem abia spre 
seară când Luna şi Jupiter îşi împlinesc faimosul careu şi când se întregeşte relaţia 
de careu în T împlinit între Jupiter şi luminarii. Asta înseamnă că micile erori de 
gândire, slăbiciunile personale, lipsa unei educaţii adecvate, neputinţa de a ne 
ajusta conduita conform regulilor pe care ni le-am impus anterior, conform bunului 
simţ ne vor compromite imaginea socială şi ne vor duce într-un impas. Dacă în 
sfera relaţiilor aceste lucruri pot trece în capitolul �probleme vechi� în ceea ce 
priveşte sectorul medical acestea par să vină cu noutăţi. Apar fluctuaţii de tensiune 
arterială ori probleme în funcţionarea limfei, tulburări de limbaj, pierderi de 
memorie sau acutizarea unor afecţiuni de natura respiratorie. Toate acestea scot în 
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evidenţă neputinţa de a ne purifica structura de toxinele pe care le producem sau le 
preluăm din mediu ori dezvoltarea şi menţinerea unor tulburări de comunicare. 

Prin urmare, 25 februarie 2013 reprezintă un început complicat de 
săptămână în care intensitatea gândurilor, sentimentelor, tot ceea ce ne înconjoară 
sau ne vine din interior se inflamează, totul va trece printr-o poartă foarte strânsă, 
aceea a nervozităţii. Ziua va fi marcată, aşadar, de tensiunea dintre gând şi 
sentiment şi, de asemenea, de tensiunea dintre elementul individual şi cel social. 
Ceea ce este individual nu este bun, nu este corect, nu mai este la modă, nu mai 
este adecvat, este incomplet şi tocmai de aceea interesul grupului va fi cel care va 
prima. 

Dacă prin educaţie mulţi reuşesc să-şi echilibreze cumva structura ori să-
ncadreze nemulţumirile la capitolul �probleme vechi� cei care au tulburări de 
temperament vor avea o zi foarte grea pentru că din jur primesc semnale şi 
îndemnuri care îi enervează foarte mult, ca şi cum cei pe care-i au în preajmă fac 
ceea ce-i nemulţumeşte, exact ceea ce-i stresează pe acești indivizi sensibili şi nu 
dau deloc semne că se vor schimba. 

Tot ceea ce se întâmplă azi pe zonă publică, pentru că neagă intens calitatea 
individului sau valorile individuale, duce la somatizare. Adevărul grupului se va 
impune atât de mult încât unii vor înlocui adevărul individual cu cel al grupului, cu 
cel social. Este o alegere cât se poate de proastă şi la rândul ei va genera alte 
tensiuni şi alte leziuni personale. 

Aşa după cum vedem, toate semnele astrale  pe care le primim azi ne spun că 
ziua este proastă, pentru că ne va merge prost, că vom face alegeri greşite în sensul 
că ne vom grăbi atât de mult să câştigăm prim efort minim încât nu va mai conta 
experienţa ipostazelor similare din trecut când am văzut că nu este bine să 
procedăm aşa. Va conta doar tentaţia câştigului uşor. Acesta va fi, practic, 
elementul care va declanșa ghinioanele în cascadă. Cei care nu se lasă tentaţi de 
nimic simplu sau uşor, care ştiu că lucrurile importante se câştigă prin munca, nu 
se obţine gratis, vor fi protejaţii acestei zile, însă chiar şi aceştia vor trebui să se 
apere de forţa de coeziune a celor laşi şi superficiali. Cei care de regulă trăiesc în 
această zonă vicioasă a societăţii se simt azi îndreptăţiţi să-şi spună opinia, să se 
unească, să-şi construiască asociaţii de profil şi să împroaşte cu noroi persoanele 
care au reuşit prin muncă sau cele care urmăresc promovarea de valori. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că 
decența şi verticalitatea sunt valori extrem de rare ale acestei societăţi şi dacă le 
considerăm aşa nu înseamnă că suntem negativişti, ci că suntem realişti pentru că 
ajungem la această concluzie uitându-ne în jur. Alegând să le promovăm, vom reuşi 
să ne protejăm de caracterul acid şi coroziv al superficialităţii, al indolenței, al 
minciunii, al perfidiei, al făţărniciei, acela care ne spune că este deştept cel care 
fură mai simplu, mai uşor, care păcăleşte pe toate lumea şi trăieşte bine. 
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Marţi, 26 februarie 
Marti 26- 2-2013  0:25     Sun (Pis) Squ (Gem) Jupiter 
Marti 26- 2-2013  1:47    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 
Marti 26- 2-2013  4:02   Venus (Aqu) --> Pisces 
Marti 26- 2-2013  5:04    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 
Marti 26- 2-2013  5:50    Luna(Vir) Sex [Sco] Saturn 
Marti 26- 2-2013 11:08 Mercury [Pis] Con (Pis) Mars 
Marti 26- 2-2013 18:38    Luna(Vir) Squ (Gem) Lilith 
Marti 26- 2-2013 19:22    Luna(Vir) Opp [Pis] Mercury 
Marti 26- 2-2013 20:12    Luna(Vir) Opp (Pis) Mars 
Marti 26- 2-2013 22:15    Luna(Vir) Sex [Sco] Node 

 
A doua zi a săptămânii excelează la capitolul evenimente astrale aducând 

împlinirea careului dintre Soare şi Jupiter la mai puţin de jumătate de la oră la 
intrarea în această zi, trecerea lui Venus în Peşti (exaltare) şi conjuncţia dintre 
Mercur, aflat în mers retrograd, şi Marte din Peşti. Pe acest fond, Luna traversează 
a doua zi de Fecioară, împlinind numai puţin de şapte aspecte, dat fiind şi numărul 
mare de planete care se află încă în Peşti, ea situându-se pe axa şi deci în opoziţie 
cu Chiron, Mercur, Marte şi în sextil cu Saturn şi Capul Dragonului, reuşind azi să 
medieze tendinţa Nodurilor. De asemenea ziua este încărcată de risc prin atingerea 
momentului de careu intre Lună şi Lilith. Întregul tablou, chiar dacă beneficiază de 
o îndulcire a tendinţelor, prin trecerea lui Venus în exaltare, ne indică faptul că 
această calitate a lui Venus este prea mică pentru a contrabalansa pe celelalte 
negative care vin în special din partea careului Soare-Jupiter şi din partea 
conjuncţiei Mercur-Marte. 

Începem, aşadar, ziua cu împlinirea unui aspect negativ (careul Soare-
Jupiter) care ne diminuează încrederea în sine şi ne incită acele simţuri sau acele 
amintiri, acele informaţii care nu sunt corecte, nu sunt bune, nu sunt pozitive. Se 
amplifica astfel situaţiile în care individul îşi pierde cumpătul în public, spune 
lucruri pe care apoi doreşte să le retragă, se implica în acţiuni care îi pătează 
imaginea sau îi anulează anumite rezultate pe care le-a comportat în ultima 
perioadă. Nu este însă un episod care vine pe nepregătite. Soarele şi Jupiter îşi 
construiesc de cel puţin o săptămână acest careu şi această tensiune, chiar dacă azi 
atinge ipostaza exprimării, ea a comportat un crescendo interesant de-a lungul 
săptămânii anterioare. Putem invoca aici ipostaza spulberării viselor, a desprinderii 
de anturajul care a susţinut individul şi de împlinirea momentului de 
autovătămare. 

26 februarie este o zi marcată de acest tip de acţiune. Autovătămarea va fi 
atât de amplă şi dinamică încât mulţi vor avea tendinţa să pună la îndoială ceea ce 
gândesc, simt şi fac, să pună la îndoială realitatea lumii în care trăiesc. Dacă, în 
ceea ce privesc procedurile spirituale, a pune la îndoială realitatea acestei luni 
reprezintă una din condiţiile de bază pentru a descoperi adevărul de dincolo de 
iluzie, în sfera vieţii obişnuite este greu de găsit echilibrul atunci când te uiţi la cel 
din față şi-i spui: “Ceea ce vine de la tine nu este real!”. Ne vom implica în astfel de 
acţiuni cu insistență, cu putere de convingere, cu forţa, cu amplitudine şi o vom 
face fără a ţine cont de regulile de bună creştere, ci doar de îndemnul care ne vine 
din interior şi anume durerea, cea care caută în jur explicaţii asupra episoadelor 
care au produs-o. 

Este cunoscut faptul că Venus în Peşti aduce înţelegerea suferinţei, dar nu 
trebuie să uităm că înţelegerea suferinţei înseamnă scufundarea în ea. Scufundarea 



Săptămâna 25 februarie – 3 martie 2013                   Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 17 februarie  2013, ora 16:51 

în suferinţă înseamnă a trăi printre oameni bolnavi, a-i căuta, a le solicita prezența 
şi a căuta rezolvări ale problemelor cu care aceştia se confruntă, dacă tipul de 
personalitate pe care un anume individ cu o asemenea poziţie astrală îl dezvoltă 
este unul benefic, bazat pe înţelegere, pe educaţie, pe studiu, Venus în Peşti devine 
o soluţie terapeutică. Soluţiile care îi vin acestui individ sunt benefice, aducătoare 
de şanse, de noroc, deosebit de inspirate, poate chiar geniale. În celălalt caz, însă, 
pentru un om care nu are baza spirituală formată, Venus în Peşti înseamnă 
accentuarea unei traume, trăirea suferinţei şi sublimarea aceştia prin trăire ori prin 
ajutor, prin împărtăşirea unei preocupări care ajută, susţine, promovează, salvează. 
Adică vindecarea unui apropiat prin transfer. I se preia acestuia boala şi cel în 
cauză, terapeutul, prietenul, apropiatul, va traversa în locul victimei etapele bolii. 
Acest transfer se realizează adesea printr-o autovătămare şi nu va depinde decât de 
dorinţa individului de a-şi ajuta semenii. Acest complex de factori care duce spre 
autovătămare are azi justificări foarte sofisticate, complexe. Mercur şi Marte sunt 
în conjuncţie şi a aceste justificări vin să susţină nevoia de sentiment. Trăim însă 
într-o perioadă în care sentimentul este agresat sau selectat pe criteriul durerii. 
Dacă simţi durerea înseamnă că trăieşti, dacă eşti nemulţumit înseamnă că vrei mai 
mult şi această atitudine înseamnă progres. Nu, este greşită această direcţie pentru 
că se susţine pe neputinţa de a se înţelege pe sine, neputinţa de a separa binele de 
răul adică lipsa de discernământ. 

Acest cadru general pus în valoare de cele trei aspecte majore (careu Soare-
Jupiter, ingresul lui Venus în Peşti şi conjuncţie Mercur-Marte), aşa după cum se 
poate observa, îi ajută mult pe cei care au o bază morală, o educaţie spirituală, nişte 
criterii corecte, verticale după care se ghidează şi îi împovărează foarte mult pe cei 
care, de-a lungul vieţii, au cedat tentaţiilor. Luna în Fecioară, trecând prin cele trei 
opoziţii şi prin careul cu Lilith, va insista pe latura aceasta a explorării durerii şi 
nemulţumirii, a traversării râului de lavă, fără a avea certitudinea că din loc în loc 
va mai exista câte o punte. Această ipostază astrală le vorbeşte oamenilor despre 
nevoia de vindecare. Nu poţi să vorbești despre vindecare decât celui bolnav ori 
celui care doreşte să se ocupe de bolnavi. Înțeleptul nu se încarnează în această 
lume decât pentru a căuta bolnavii şi a le oferi soluţii conform timpurilor pe care 
aceştia le traversează, iar medicului ar trebui să caute doar bolnavul pe care-l poate 
vindeca, nu veniturile care îi vin prin întâlnirea acestuia. 

Tot acest cadru generat de tranzitul Lunii prin Fecioară, în raport cu 
gravitatea şi intensitatea suferinţei generate de axa Fecioară-Pești, pune o greutate 
prea mare pe destin. Lună în sextil cu Capul Dragonului, în postura în care mediază 
tendinţa Nodurilor, înseamnă soluţie. Va fi greu să găsim azi soluţie, va fi greu să 
separăm grâul de neghina, va fi greu să le punem în aplicare, chiar dacă le vedem. 
Chiar dacă prin conjuncţia Mercur-Marte scena socială a acestei zile, incită la 
studiu, la cercetare, la căutări, la explorări, la răscoliri ale unor zone peste care 
anterior am trecut superficial, faptul că vindecarea nu se produce în mod 
miraculos, ci trebuie câştigată din aproape în aproape, face din această zi una în 
care câştigul este adjudecat prin greutate şi efort. Unii se vor trezi că vorbesc mult, 
că-şi spun prea multe intimităţi, că-şi pierd controlul, că uită, că trebuie să fie 
reţinuţi cu necunoscuţii, uită că anumite informaţii trebuiesc întâi prelucrate şi 
apoi împărtăşite, uita că s-ar putea ca tot ceea ce simt să fie confuz şi varsă totul în 
faţa primului venit. Alţii, dimpotrivă, dau curs celeilalte extreme care ne vine de pe 
axă (mai exact, din Peşti), adică ascultă cântecul sirenei roşii, nu a celei albastre 
(ideograma zodiei Peşti este stilizata sub formă a doi peşti unul roşu şi celălalt 
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albastru, aşezaţi unul în poziţie inversă faţă de celălalt) ceea ce-i va duce spre o 
revoltă care, la rândul ei va avea virtuţi terapeutice pentru că va scoate la lumină o 
probleme şi o va consuma. Aceasta pare să fie una din trăsăturile perioadei – să 
scoată la lumină problemele ascunse şi să vedem ce anume ne consumă din interior 
ori ceea ce ne dă statutul de fiinţa limitată. Unele lucruri s-ar putea să fie vechi, 
foarte vechi, altele construite în ultimii ani. N-are importanţă când au fost create şi 
cât de mult le-am dus în spate, importantă este viziunea de ansamblu, încadrarea 
acestora în schema prezentului pentru a le înţelege rostul şi a le depăşi. 

Prin urmare, 26 februarie este o zi care include aspecte ce îi depăşesc 
spaţiul celor 24 de ore pe care îl indică. Multe dintre acestea se vor regăsi şi zilele 
următoare şi s-au regăsit şi în zilele anterioare, în aspectul de aplicaţie, la 
intensităţi din ce în ce mai mari, până azi. 26 februarie este ziua în care ne simţim 
vinovaţi pentru ceea ce suntem, pentru ceea ce am spus, pentru ceea ce am făcut. 
Este ziua în care am putea recunoaşte un neadevăr, am putea da curs unei invitaţii 
de a ne dezvălui, de a descoperi, în a recunoaşte cu inima deschisă că anterior am 
luat înfăţişarea unui alt personaj, am denaturat adevărul sau am participat la o 
conspiraţie care a lăsat urme adânci asupra vieţii sociale. 

Evident, contextul astral nu ne învinuieşte pe nedrept, ci porneşte de la ideea 
că oamenii prin faptele pe care le-au făcut, prin alegeri, s-au separat unii de alţii, s-
au împărţit în două sau mai multe tabere şi calitatea binelui, insistența cu care aleg 
adevărul care îi reprezintă, constituie şi măsura propriei suferinţe, Adevărul azi nu 
ne va face să suferim, ci, dimpotrivă, ne încurajează spre efort spre muncă, spre 
identificarea celor mai bune soluţii pentru a diminua suferinţa celor din jur. 

Dacă tot există două forţe contrare, binele şi răul, unii se vor întreba de ce 
oamenii se împart în mai multe categorii. Pentru că, aici în această lume, nu există 
bine în formă pură şi nici rău în formă ideală şi că gama de la bine la rău presupune 
existenţa mai multor etape. Astfel, cei care vor ocupa un loc de la poziţia mediană 
spre rău, vor avea tendinţa de a pretinde celor din jur ajutorul atunci când 
descoperă că cineva ar fi tentat să li-l ofere. De partea cealaltă, de la zona mediană 
spre partea binelui, oamenii îşi vor atribui roluri mai mari decât nivelul pe care-l 
ocupă. Această zonă va fi, de altfel, şi cea mai periculoasă pentru toţi. Este imperios 
necesar să se atragă un semnal de alarmă asupra celor care nu sunt încă stabilizaţi 
pe propriile valori. A avea măsura propriilor cunoştinţe înseamnă, deopotrivă, a 
nu-ţi atribui roluri pe care nu le poţi îndeplini şi nici a nu pretinde un ajutor din 
partea anturajului atunci când tu, ca principal personaj al acestui episod dramatic, 
nu doreşti să faci nimic pentru tine. 

Cadrul general al acestei zile aduce o combinaţie foarte complicată între bine 
şi rău, între iniţiativa şi refuzul acţiunii, între curajul de a căuta în locurile cele mai 
delicate şi încrederea că vom găsi acolo ceea ce trebuie, între teama de a nu ne 
compromite spunând adevărul şi curajul de a împărtăşi această informaţie pentru a 
ne desprinde de ea şi a vedea lumină printr-o nouă înţelegere. 

Astfel, recomandarea pentru această zi este aceea de a ne desfăşura într-un 
cadru liniştit, cel al bunului simţ, al înţelegerii şi de a face efortul de a nu ne ieşi din 
matcă. Cei care-şi ies din matcă în mod necontrolat de regulă sunt persoane situate 
la stânga şi la dreapta zonei mediane şi prin trăsăturile acestei zile aceştia nu vor 
dovedi că sunt fiinţe care dispun de o anume experienţă, ci doar că sunt ambiţioase, 
poate prea ambiţioase pentru nivelul pe care-l ocupă. 
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Miercuri, 27 februarie 
Miercuri 27- 2-2013  8:47    Luna(Vir) Tri (Cap) Juno 
Miercuri 27- 2-2013  9:32 Mercury [Pis] Squ (Gem) Lilith 
Miercuri 27- 2-2013 15:01    Luna(Vir) --> Libra 
Miercuri 27- 2-2013 21:16     Sun (Pis) Con (Pis) Chiron 

 
Pe ultimul segment al zodiei Fecioară, Luna împlineşte azi un trigon cu 

Junon, iar Mercur, aflat în plin mers retrograd, atinge punctul în care se află în 
careu cu Lilith. Acest careu se împlineşte când Luna se afla în Perioada fără 
direcţie, iar asta înseamnă că va fi intensificată latura confuză, generată de mersul 
retrograd al lui Mercur şi până în preajma orelor 15:00, când Luna va trece în 
Balanţă, multe din acţiunile pe care le vom face vor fi marcate de sentimentul de 
vină sau de senzaţia că participăm la o acţiune care nu duce nicăieri. Această forţă 
de insatisfacţie este artificială, este iluzie, nu este reală însă puţini vor fi cei care o 
vor vedea aşa cum este. 

Ceea ce vine spre noi azi are un efect binefăcător. Mulţi vor înţelege că ziua 
de ieri a fost apăsătoare şi vor pune în aplicare soluţiile. Doar soluţiile care vin spre 
noi în a doua parte a zilei vor fi tonice, benefice, corecte. Mulţi vor avea impresia că 
este nevoie să facă ceva, că sunt invitaţi să facă o schimbare în dimensiunea 
proprie, să se separe de anturaj, să se scufundă într-o preocupare care să le confere 
beneficii foarte mari. Beneficiile acestei zile, dacă sunt anunţate după ora 15:00, 
sunt benefice şi sunt constructive mai ales că ele se produc în aplicaţia trigonului 
dintre Marte şi Capul Dragonului, chiar dacă sunt în situaţia în care acesta poate 
media tendinţa Nodurilor pe poziţia retrogradă. Asta înseamnă că mesajul acestei 
zile de a repara, de a modifica, de a impune o preschimbare a direcţiilor pe nişte 
lucruri ce s-au născut acum o săptămână două sau acum o lună, oricum de la 
începutul anului încoace, sunt corecte, valabile, sunt încărcate de nobleţe, de un 
suflu nou, unul puternic şi constructiv. Şi pentru aceasta se cere îndeplinirea unei 
condiţii şi anume munca. Munca va fi iubită şi discreditată azi, nu pentru că aşa se 
întâmplă în general, ci pentru că astăzi elementul care leagă înţelegerea de acţiune 
va fi unul care ne vine din sectorul muncii. Că unii vor traversa această zonă a 
inspiraţiei la serviciu sau ca apucându-se de curăţenie găsesc în locuri ascunse 
scrisorile de dragoste din tinerețe şi atunci se întorc la o viaţă pe care o 
abandonează, nu mai contează. Contează însă faptul că acest imbold spre muncă, 
deşi confuz (Mercur încă se afla în mers retrograd), deşi dispus să ne tenteze cu 
altceva decât adevărul, cu ceea ce se afla în jurul adevărului şi, mai ales, să ne 
convingă că nu trebuie să-l atingem, este foarte important. 

Conjuncţia Soarelui cu Chiron care se împlineşte spre seară, face din întreaga 
construcţie astrală a zilei un element care include direcţii, obiceiuri, înclinaţii, 
tendinţe menite să ne atragă atenţia asupra aceea ce nu funcţionează bine. De 
regulă, se spune că maestrul apare când discipolul este pregătit sau că medicul 
intră în casă atunci când ştie că acolo este un bolnav. Conjuncţia Soare-Chiron ne 
identifică, prin toate elementele care vin spre noi de dimineaţă până seara, 
elementul bolnav. Azi descoperim bolnavul din interior, din propria casă, cel care a 
căzut la pat şi care atrage către sine, către imaginea pe care o deţine sau către 
statutul pe care-l are, întreaga atenţie a familiei. Sentimentul care şchioapătă, 
gândul care nu se mai poate susţine, o durere de spate, de picior, o durere 
abdominală par să fie  elementele declanșatoare, punctele care ne declasează o 
înţelegere superioară. Ne amintim când ne-a mai durut şi poate chiar citit undeva 
într-o carte sau în paginile unei reviste ori pe internet despre cauzele subtile ale 
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bolilor şi de această dată chiar înţelegem şi putem integra această informaţie. Boala 
îi poate face pe unii să se simtă bătrâni, slăbiţi de puteri sau discreditaţi de cei din 
jur. Asta înseamnă că acest proces de investigare, de identificare a elementului care 
funcţionează poate să răscolească în zone delicate fără să ne dăm seama. 
Convingerea că am rămas fără rezerve va fi un element pe care-l vom regăsi de-a 
lungul întregii zile şi nu este deloc puţin lucru pentru că el va avea de înfruntat 
careul Mercur-Lilith, adică tendinţa de a prezenta informaţia aşa cum nu este, de a 
o expune deformat, adică de a uza de elemente nespecifice ei. 

Dacă această conjuncţie Soare şi Chiron înseamnă cunoaştere, înţelegere, 
observaţie, toate acestea adunate într-un element de sine stătător, traseul până la 
a-l atinge pe acesta este unul anevoios, trist, încărcat de teamă, incertitudine sau de 
un anume efort - efortul de a răscoli, de a duce pe umeri greutatea familiei, a 
instituţiei sau greutatea lumii. 

La nivel comun unghiurile pe care le traversam azi ne conving, ne fac să 
credem că viaţa este o continua luptă, iar azi această luptă pe care o vom aborda de-
a lungul lui 2013 sub diferite modalităţi şi mijloace de exprimare astăzi reprezintă 
efort, muncă. Munca va fi obsesia zilei de 27 februarie, fie prin recompensele cu 
care ne va tenta, fie prin caracterul distrugător, epuizant, caustic, consumator pe 
care-l deţine. 

Neînţelegând faptul că oricât de mult talent exista în adâncimea sufletului 
său oricât de simplă este îndeplinirea unei sarcini profesionale acolo unde efortul 
nu încununează aceste elemente, acolo unde nu găsim şi implicare personală, o 
strădanie, un consum, acolo va plasa suspiciunea rezultatului, în sensul că ori nu va 
fi durabil, ori nu va fi real. Această suspiciune este puternic argumentată de Luna 
neagră din Gemeni cea care, în prima jumătate a lui 2013 va lansa minciuni extrem 
de credibile. Lilith ne va tenta şi azi, dat fiind careul pe care îl împlineşte cu 
Mercur, dar şi de-a lungul primei jumătăţi a lui 2013 cu direcţii greşite prezentate 
într-un mod corect. Argumentele ce ne vin prin tentaţie sunt pertinente, clare, sunt 
explicate foarte bine însă nu sunt complete pentru a duce la rezultatul scontat. Se 
ajunge la final prin absenţa unor argumente sau chiar prin absenţa unor date. 
Această formă de reconstituire ia azi înfăţişarea unui gol, a unui refuz născut, ca şi 
în săptămâna anterioară, din nevoia de a dezvolta o viziune de ansamblu. Unii 
argumentează că s-au tot plictisit de a atâtea documente, foi, atâtea etape sterile, de 
atâtea discuţii inutile, în situaţia în care totul ar trebui să fie simplu, să se spună 
lucrurilor pe nume şi toţi să accepte acest adevăr universal. Nu! Nu traversam o 
perioadă în care oamenii sunt de aceeaşi părere. Nu traversăm o etapă marcată de 
consens, ci dimpotrivă. 

Prin urmare, 27 februarie ne pune în faţa unor complicaţii cărora să le 
vedem aspectul negativ abia la finalul zilei când ar trebui să ne confruntăm cu 
primele rezultate. Astăzi Luna trece de la Fecioară la Balanţă şi conştiinţa va 
comporta o uşoară modificare. Se va trece de la plăcerea de a munci, la teama de a 
munci, de la bucuria de a ridica un edificiu, la teama dea nu participa la ridicarea 
unei construcţii care, în viitorul apropiat, va cădea de la sine. Pe această idee ne 
vom oscila întreaga zi și ne vom teme până şi de propria umbră. 

Spre seară, descoperim că suntem mai slăbiţi, mai săraci, mai singuri. Unii 
vor descoperi că sunt bolnavi, că au dezvoltat anterior gânduri sinistre ori că, acum, 
în a doua parte a zilei, gândurile complicate, cele legate de sectorul medical primesc 
o confirmare. Simt o durere într-o anumită zonă a corpului sau o anumită apăsare 
sufletească şi indiferent de zona în care este localizată această durere este explicată 
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prin ipostaze sociale concrete. Putem relativ uşor să dăm vina pe cineva ori să 
invocăm o anume condiţie socială, cea care ne face să ne simţim pustiiți, însinguraţi 
sau bolnavi. În aceeaşi manieră concretă, azi vom traversa secvenţe sociale care ne 
îndeamnă să ne vindecăm de minciună. Mercur retrograd doreşte să ascundă o 
greşeală din trecut, iar Lilith din Gemeni poate aduce lezarea imaginii printr-un 
neadevăr care ar trebui să înlocuiască una adevăr nu să-l asiste. 

Pe această tendinţă de a refuza elementul care ne ajută să ne construim 
destinul sau să acumulăm elemente, valori de patrimoniu, astăzi, în special în a 
doua parte a zilei, oamenii vor cere o pauză. Unii vor extinde această cerere 
mergând până la adoptarea unui program de relaxare. Unii se întorc la somnul de 
la prânz, alţii îşi fac planuri de vacanţă, unii își propun ca începând de azi, nu de 
mâine, să-şi petreacă fiecare seară în relaxare şi departe de zgomotul străzii. 
Indiferent de alegerile pe care le fac, oamenii sunt confuzi, se tem de adevăr şi 
doresc să-l ascundă fără să înţeleagă cât de gravă este această faptă. Adevărul are 
nevoie de verticalitate, are nevoie de o atitudine fermă pentru a putea creşte ori a 
produce, asemenea unei plante, flori frumoase. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta adevărul. Astăzi, 
pentru a depăşi impasul astral, ar fi indicat să ne amintim cuvintele lui Aristotel din 
Etica Nicomahică: �Mi-e prieten Platon, dar mai prieten îmi este adevărul�. 
Adevărul este cea mai de preţ valoare a fiinţei umane, pentru că ea duce fiinţa spre 
profunzimile sufleteşti, spre adâncimile universului de acolo de unde ne vine toată 
bogăţia. 

 
Joi, 28 februarie 

Joi 28- 2-2013  3:10    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 
Joi 28- 2-2013  4:34    Luna(Lib) Tri (Gem) Jupiter 
Joi 28- 2-2013  5:02    Mars (Pis) Tri [Sco] Node 
Joi 28- 2-2013 10:36    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 
Joi 28- 2-2013 15:36   Venus (Pis) Con (Pis) Neptune 

 
Ultima zi a lunii februarie ne aduce împlinirea a cinci aspecte: trei la care 

participă Luna, unul la care participă Marte, prin trigonul cu Capul Dragonului, şi 
altul construit de Venus prin conjuncţia cu Neptun. Trecerea Lunii prin Balanţă 
implică, de câţiva ani, şi traversarea opoziţiei cu Uranus, semn de insatisfacţiei şi, 
în acelaşi timp, de nesiguranţă. De asemenea, de mai bine de jumătate de an, lunar, 
la trecerea Lunii prin Balanţă se consumă și trigonul cu Jupiter. Modul în care 
Luna reuşeşte lunar să se certe cu Uranus şi să se laude cu prietenia pe care o are cu 
Jupiter ne aduce nouă o înţelegere deficitară a echilibrului, o cercetare incorectă a 
adevărului şi, în acelaşi timp, o promovare greşită a principiilor estetice, a 
echilibrului, a diplomaţiei, a justiţiei. 

În loc să-şi caute dreptatea prin a-şi redobândi echilibrul, omul, în această 
ultimă zi a lunii februarie, caută vinovaţi pentru ceea ce i se întâmplă. Are şi 
norocul să întâlnească în cale oameni care cedează uşor în faţa opiniei pe care 
acesta le lansează sau care sunt mai slabi, fie ca temperament fie ca nivel de 
pregătire. Un alt detaliu care se consuma în spaţiul acestei zile, de asemenea în 
prima sa parte, este careul cu Pluton. Mult mai important decât trigonul cu Jupiter, 
acest careu între Luna şi Pluton înseamnă împlinirea unui careu în T cu Pluton 
focar la care, evident, participă și Uranus. Careul în T pe semne cardinale scoate în 
evidenţă o agitaţie, o lipsă de coerență, de răbdare şi o precipitare în acţiuni 
importante şi asta înseamnă că astăzi vom face ceea ce de regulă reuşim o dată pe 
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lună: să stricăm cel mai important obiect din casă, să zgâriem auzul celor din jur cu 
cuvinte prea grele sau prea mari pentru sensul pe care li-l atribuim, dar, mai ales, 
uşurinţa cu care invocăm o nedreptate drept etalon de moralitate. 

Toate acestea nu se consumă în mod întâmplător. Azi Marte şi Capul 
Dragonului se află în trigon, iar asta înseamnă că între Marte şi Coada Dragonului 
se consuma un sextil şi se va media tendinţa Nodurilor, însă în sensul retrograd, 
invers, de deplasare prin zodiac. Relaţia lui Marte cu Axa Dragonului poate fi 
privită ca fiind una edificatoare. Marte numai prin acest sens invers poate media 
tendinţa Nodurilor. Asta înseamnă că tot ceea ce repetăm şi care poartă amprenta 
acţiunilor trecute, acele acţiuni pe care le tot repetăm o singură dată în lună de mai 
bine de jumătate de an, se pot transforma azi în beneficii. Beneficiile care apar din 
trigonul acestuia cu Capul Dragonului sunt unele deosebit de importante pentru 
viaţă, destin, iar dacă mai sunt şi benefice ele devin elemente de referinţă pentru 
grup, pentru comunitate prin împlinirea unui deziderat al destinului personal. Nu 
este un aspect rar, Marte şi Axa Dragonului împlinesc destul de des astfel de 
unghiuri, chiar de mai multe ori într-un an pot trece prin ipostaze de trigon versus 
sextil cu unul dintre Noduri. Asta înseamnă că dorinţa poate oscila de la scop la 
cauză, poate trece relativ repede de la o extremă la cealaltă pentru a-şi împlini un 
deziderat. Astăzi dezideratul care se împlineşte este unul afectiv. Venus şi Neptun 
se întâlnesc într-o conjuncţie magică. Neptun este în domiciliu, iar Venus în 
exaltare atingându-se una pe cealaltă pe gradul trei al zodiei Peşti şi reuşind astfel 
să dea un sens ultimelor săptămâni, poate chiar perioadei pe care o parcurgem de 
la începutul anului până acum. 

Nu se ştie cât de adânc poate fi sentimentul în această perioadă însă cu 
siguranţă el are un rost, un scop, o menire, are o explicaţie şi ţinta spre care merge, 
indiferent de direcţie, va fi una pozitivă. Cauza, însă, a întâmplărilor care se 
consuma zi creează confuzie, multă durere, multă nemulţumire, însă totul va 
funcţiona pe ideea �tot răul spre bine�. Da, astăzi tot răul care naşte din careul în T 
cardinal format din Lună, Pluton şi Uranus, se îndreaptă spre un bine existenţial 
(trigonul Marte-Capul Dragonului şi conjuncţia Venus-Neptun), adică de o parte 
avem încercările vieţii, neajunsurile, tristeţea, nervii, sărăcia, crizele relaţionale, iar 
de partea cealaltă avem credinţa, optimismul, încrederea şi puterea de muncă, 
disponibilitatea de a face din nou efort pentru a atinge o ţintă deosebit de 
importantă pentru existenţa personală. 

Mulţi vor căuta să-şi explice toată această trecere de la suferinţă la realizare 
prin intermediul experienţei. Spun că au trecut prin şcoli, că au o vârstă, că sunt 
mai puternici decât alţii, că au funcţie, că li se promite, că sunt tentaţi, că sunt 
împinşi de la spate sau că, oricât de mult ar risca, au acasă un loc sigur, unul călduţ, 
au în spate părinţii prietenii sau o anume situaţie materială care să-i susţină în caz 
de eşec. Toate acestea, însă, au incluse în schema generală combinaţia dintre eşec şi 
reuşită. Cei care sunt interesaţi de fenomenul social vor reuşi azi să privească lucid 
şi cu discernământ combinaţia dintre eşec şi reuşită, dintre tristeţe şi bucurie şi vor 
reuşi să observe că aceste două elemente sunt esenţiale pentru a aduce vieţii un 
farmec aparte. 

De asemenea, din energia acestei zile înţelegem că, deşi oamenii sunt fericiţi, 
asta nu-i protejează de neajunsurile sociale, deşi au noroc, asta nu-i protejează de 
invidii ori de lovituri din partea destinului, iar cei care manifestă mai multă tristeţe 
decât bucurie, cei care sunt marginalizaţi ori care traversează o perioadă de 
incertitudine ori de bucurie, nu sunt pe deplin privaţi de bucurie sau de stări 
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sufleteşti adânci. Toate aceste elemente pozitive sau negative, combinate, aduc un 
sens vieţii care azi ne învăluie şi ne ajută să privim în locul care ne cucereşte cel mai 
mult. Acel loc poate fi personificat de un spațiu geografic, o lucrare, de un individ, 
de o aspiraţie sau pur şi simplu de nevoia de a retrăi un episod consumat cu ceva 
timp în urmă. 

În tot acest joc sănătatea are un rol deosebit de important pentru că ea 
trebuie privită ca pe un aliat important. Nu trebuie ordonate evenimentele vieţii 
după starea de sănătate de acum, însă acolo unde ea este stabilă, solidă este 
important de luat în seamă faptul că ceea ce alegem azi nu trebuie să ne 
îmbolnăvească, nu trebuie să ne întristeze mai mult decât se întâmpla prin ordinea 
de fapt a lucrurilor. Alegerea personală nu trebuie să constituie o povară în plus pe 
lângă ceea ce viaţa în sine ne oferă cu atâta generozitate, ci totul trebuie să se 
îndrepte spre progres, reuşită, spre aprofundare, spre adâncirea în percepţii şi 
cunoaştere, spre reducerea complicaţiilor vieţii, dar nu prin tăieri abuzive, ci prin 
discernământ, prin separarea binelui de rău. 

Prin urmare, ultima zi a lunii februarie ne aduce împlinirea a două direcţii 
absolut impresionante care îşi ating acest statut prin faptul că se apropie una de 
cealaltă aşa cum se apropie lumina de întuneric sau apa de foc. Sunt două direcţii 
opuse, una care înglobează experienţele care dor, iar cealaltă care integrează 
speranţele care înnobilează. Toate acestea se combină azi într-o construcţie care 
unora le inspiră bucurie pe alţii îi duce spre întristare şi chiar dacă ar putea să-i 
facă pe toţi cei care o privesc să plângă, unii au lacrimi de tristeţe, alţii de bucurie. 

Elementele indicate coexistă într-o construcţie de sine stătătoare şi este 
important ca azi să o privim prin înţelepciune şi prin discernământ pentru a afla 
care este scopul ei, poate chiar al vieţii. Poate unora li se pare prea îndrăzneaţă 
această direcţie pentru că mulţi nu reuşesc să afle o viaţă întreagă care le este 
scopul, însă aceasta este una din ipostazele astrale în care ni se lansează o astfel de 
invitaţie. Faptul că unii refuză sistematic să privească înţelepciunea universului, să 
ia contat cu ea, nu înseamnă că ea nu există. Pornind de la acest mister, al 
existenţei binelui şi răului în procente diferite, a manierei în care aceste direcţii îşi 
unesc forţele pentru modelarea individului, reuşim azi să descoperim bucurii pe 
care le-am uitat sau tristeţi pe care le-am crezut stinse. 

Dacă este ceva comun tuturor categoriilor de oameni atunci experienţa este 
elementul care ne uneşte pe toţi. Am venit aici în stadii diferite de evoluţie, din 
planuri diferite, ne întâlnim şi realizăm un schimb magic unii cu ceilalţi, pentru a 
ne ajuta sau pentru a ne încerca să descoperim esenţa lucrurilor. Ţine de jocul 
vieţii, de nevoia de a găsi lumina în locurile cele mai întunecate, adică de a 
transcende ceea ce simţul spune că există în unanimitate. Dincolo de elementul 
care stimulează, dincolo de simţul care percepe mai există ceva. Nu putem şti ce 
este acel “ceva” decât prin traversarea acestei experienţe cu toată implicarea şi cu 
tot devotamentul de care suntem capabili. 

Toate acestea ţin de experienţa de viaţă, de nevoia de a trăi, ceea ce primim 
spre a trăi, nu de a ne inventa conjuncturi, ipostaze, mijloace pentru a ne păcăli că, 
avându-le în preajmă, trăim. De aici înţelegem că nu banul este indicatorul reuşitei 
sociale, nu absenţa banului înseamnă penitenţă. La fel, nici singurătatea nu 
înseamnă pedeapsă, la fel cum a trăi în aglomerările urbane nu înseamnă că fiinţa 
dispune de abilităţi speciale în a interacţiona cu oamenii. Este, aşadar, indicat să le 
privim prin simplitatea lucrurilor pentru a li se vedea chipul adevărat. Relaţia 
dintre careul în T format de Lună, Pluton şi Uranus, tentaţia spre a transforma 
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adevărul după chipul şi asemănarea celui care-l percepe (trigonul Luna-Jupiter), 
dar şi imensele beneficii pe care le putem obţine prin îmbrăţişarea simplităţii, a 
profunzimii (trigonul lui Marte la Capul Dragonului şi conjuncţia Venus-Neptun) 
ne duc spre experienţe diverse menite să ne înnobileze conştiinţa. Unii nici nu-şi 
dau seama cât de nobili vor fi la finalul zilei, însă nu le va trebui decât foarte puţin 
pentru a observa acest lucru. Experienţa, în ceea ce priveşte viaţa, este magică şi 
oamenii devin fiinţe remarcabile atunci când se joacă de-a existenţa şi se trezesc la 
finalul jocului că sunt asemenea personajelor magnifice pe care şi le-au însuşit. 

Tocmai de aceea recomandarea este aceea de a accepta provocările acestei 
zile şi de a nu privi durerea sau bucuria ca fiind finalităţi. Acestea sunt doar 
mijloace pentru a colora experienţa sau jocul vieţii. 

 
Vineri, 1 martie 

Vineri  1- 3-2013  0:07    Luna (Lib) Tri (Gem) Lilith 
Vineri  1- 3-2013 14:49    Luna (Lib) Squ (Cap) Juno 
Vineri  1- 3-2013 15:37     Sun (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Vineri  1- 3-2013 19:33    Luna (Lib) --> Scorpio 
Vineri  1- 3-2013 22:30     Sun (Pis) Tri [Sco] Saturn 

 
Pe ultimul segment al zodiei Balanţă Luna ne trimite azi spre neînţelegeri 

relaţionale, spre a devia de la cale, spre a pune la îndoială tot ceea ce nu a trecut 
încă testul ori spre a dezvolta o reticență faţă de tot ceea ce nu a reuşit să se 
împlinească încă. Această direcţie, susţinută în special de careul cu Junon, pune o 
mare greutate azi pe judecata faptelor, pe selecţia evenimentelor la care dorim să 
participăm, dar şi pe a cultiva un simţ al realităţii menit să complice lucrurile, să 
rănească, să alunge ori să separe două sau mai multe elemente dintr-un întreg care 
nu și-a găsit încă rostul funcţionării sale. 

Vom face asta fiind pe deplin convinşi că procedăm bine, că suntem susţinuţi 
de idealul în sine, de un apropiat sau, la modul general, că, neopunându-ni-se încă 
o rezistenţă directă, reprezintă şi dovada că procedăm bine. Mulţi vor privi cum 
trec evenimentele pe lângă ei şi cum nu mai pot înţelege nimic din ceea ce li se 
întâmplă, cum o parte din vitalitate li s-a scurs, s-a pierdut şi acum se afla în faţa 
unor obstacole pe care nu ştiu să le gestioneze. 

Azi, pe sextilul dintre Soare şi Pluton, soluţiile par salvatoare şi ceea ce se 
modifică ne va lăsa impresia că se produce în ultimul moment, că se produce în 
ultima secundă favorabilă şi această direcţie, această tendinţă de a privi lucrurile 
prin prisma ultimatumului ne face să ne gândim la faptul că pe undeva am greşit, 
că există un element, pe care, acum, în această zi nu-l putem identifica, şi care de-a 
lungul timpului ne-a frânat evoluţia şi ne pune în postura de a risipi timp, bani, 
energie, şanse. Această percepţie va fi şi elementul care ne va duce în faţa unor 
înţelegeri magnifice menite să ne călească rezistența la efort şi să ne ajute să vedem 
evenimentele altfel decât am făcut-o până acum. Acest îndemn va fi născut din 
necesitatea de a acţiona, constrânşi de un anturaj ce se deplasează într-o anumită 
direcţie prin inerţie, în situaţia în care o mare parte din zi Luna va fi în Perioada 
fără direcţie. Pentru că îndemnul spre acţiuni majore este un element ce ţine de 
experienţa personală, neputinţa de a face apel la setul de reguli şi măsuri, de a pune 
umărul la schimbările care se consuma în jur, nemaiputând să ne implicăm 
dinamic în ceea ce se consuma acum în preajmă se va traduce prin necesitatea de a 
schimba. Luna, spre seară, va trece în Scorpion şi vom vedea că, de fapt, 
schimbarea este o mare păcăleală dacă ea va susţine doar acţiunile acestei zile, dacă 
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ea este doar elementul care ne mobilizează şi nu cadrul general în care să ne punem 
în aplicare idei noi, planuri de viitor, speranţe sau planuri pe care să ni le construim 
pe termen scurt. 

Fundalul oscilant al Lunii, care, atunci când se va afla în Balanţă, va spune că 
demersul nefinalizat este compromis, iar la trecerea în Scorpion că schimbarea am 
făcut-o ca semn al compromisului, al cedării în fața energiilor interioare pe care nu 
le controlăm, nu ajută triunghiul minor format din Saturn-Pluton şi Soare să se 
manifestă la dimensiunea sa pozitivă, ci va arăta etapele finale pozitive ale 
demersurilor, dar va înlătura din desfăşurarea proceselor etape mici, ca o sancţiune 
aplicată acelora care, considerând că demersul incomplet este compromis, 
abandonează proiecte mai vechi ori pun în dificultate colaborări în care au investit 
încredere şi timp. Pe ideea �Aveţi grijă ce vă doriţi pentru că s-ar putea să primiţi� 
(Krishnamurti) survine acum neputinţa de a pune în practică o idee genială, de a 
câştiga timp prin depăşirea etapelor pentru că azi ni se împlineşte o aşteptare 
negativă pe care o avem de la cineva. De partea cealaltă acest obstacol devine şi 
ipostaza în care ni se spune că suferinţa este rodul gândirii greşite, deficitare, cea 
pe care am educat-o să creadă că totul în această viaţă trebuie să fie sluga plăcerii şi 
dacă simţim plăcere ne va fi suficient. 

Azi simţim plăcere în a ne împotrivi, a schimba, a modifica în casă, în cercul 
de prieteni, spre a spune ceea ce ne frământă şi nu dorim deloc să ne oprim acest 
flux mental, nu dorim să ne mai facem autocritica şi nici să ţinem cont de 
proverbul: �Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face�. Procedând aşa descoperim că suntem 
slugile plăcerilor, că orice constrângere a acestora, oricât de mică, duce la frustrare 
şi a parcurge o frustrare pe un trigon între Soare şi Saturn înseamnă a pune bazele 
unor valori greşite, a institui reguli eronate după care întreaga familie să se 
ghideze, a face alegeri proaste în viaţă. Peste timp, vom învinui simţul, modul de a 
gândi, totul în afară de autocritica. Ceea ce se construieşte pe trigon Soare-Saturn 
dăinuieşte şi dacă este greşit şi dacă este bun, dar dacă este greşit el va pune o 
barieră subtilă atât de dură şi puternică încât nici la maturitate, nici peste ani, la 
mare depărtare de acest episod, când se consideră că ne vine mintea la cap, nu vom 
reuşim să vedem corect necesitate autocriticii. 

În felul acesta, folosim energia triunghiului minor prin a atinge cota maximă, 
dar dintr-un nivel scăzut de vibraţie, dintr-o zonă tulbure a societăţii ori într-o 
stare psihică negativă. 

Trecând în Scorpion, Luna va considera că anturajul este de vină şi oamenii 
nu mai poţi să-şi facă autocritica, nu se mai pot abţine din a fi aşa cum nu trebuie, 
aşa cum nu este util pentru anturaj, aşa cum nu-i avantajează, aşa cum nu le face 
plăcere celor din jur, dar vor fi aşa cum le place lor cel mai mult. Înclin să cred că 
acest îndemn, nu doar că vine din partea Lunii, ci pentru că se consumă pe careul 
Luna-Junon, trigon Luna-Lilith şi, implicit, pe ingresul acesteia în Scorpion, în 
situaţia în care afară oamenii construiesc edificii magnifice, participă la revoluţii, 
sapă în adâncul pământului şi descoperă cauza lucrurilor, ceea ce îi face pe aceştia 
să se pună de-a curmezişul este semnul unei imaturităţi şi ipostaza în care am 
putea să înţelegem de ce astrologii din vechime au considerat că Luna în Scorpion 
este în poziţia cea mai dificilă din tot zodiacul. 

Ceea ce se întâmplă acum, în această perioadă, este semnul că oamenii pot să 
fie creatori de valori magnifice, însă, în acelaşi timp, pot să se comporte ca nişte 
copii răsfăţaţi, care nu sunt educaţi să-şi folosească mintea, ci doar mâinile, 
picioarele, gura, ochii sau alte părţi ale corpului pentru a obţine avantaje. Educaţia 
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eronată se potriveşte de minune cu această poziţie şi cei care au parte de aceste 
poziţii în temele individuale, ştiu cât de repede li se prinde un obicei negativ de 
caracter, cât de uşor pot distruge visul cuiva, cât de simplu pot spune nu, atunci 
când acordul pentru continuarea unui demers este elementul esenţial, vital, pentru 
sănătatea demersului ori pentru împlinirea sa. Deşi nu vor să rămână în istorie ca 
personaje negative, au acest dar de a face ceea ce îi sperie cel mai mult pe cei din 
jur, ceea ce mulţi din jur nu ar face. 

Plăcerile complicate, neputincioase, epuizante, cele care incită la stricăciune, 
vor fi întotdeauna consumatoare de energie, aducătoare de tristeţe şi sursa unor 
evenimente compromiţătoare. Acestea vor fi cărămizile cu care azi vom încerca să 
copiem mari edificii crezând că putem să facem şi noi ceea ce cu ani în urma au 
făcut Gaudi sau alţi arhitecţi de geniu. De aceea vom traversa această zi cu senzaţia 
că nu putem să facem ceea ce ne propunem, iar dacă ne-am opri o clipă din dialogul 
interior, din duritatea cu care dorim să impunem lumii propriul etalon, care, în 
realitate, nu este decât o altă formă a plăcerii personale, am realiza că multe dintre 
evenimente se întâmplă şi ar fi aberant să-i spunem apei din 5 în 5 secunde “Acum 
curgi. Acum ocoleşte piatra. Acum treci peste ea. Acum inundă malul. Acum varsă-
te în mare�. Triunghiul minor dintre Saturn, Pluton şi Soare ne vorbeşte despre 
lucruri care au nevoie de libertate pentru a exista şi supraveghere atentă pentru a 
creşte. Mulţi nu ştiu să îmbine toate acestea pentru că utilizarea lor tine de o anume 
înţelepciune de viaţă. Nu trebuie să deţii o cultură vastă să poţi privi cu drag joaca 
unui copil, să ai timp şi răbdare să-l supraveghezi în munca sa, în jocul sau ori în 
creşterea sa spre a deveni ceea ce şi-a propus ori ce îi este scris. Cei care nu dispun 
de aceste calităţi şi le ascund invocând lipsa de timp (Saturn), lipsa de resurse 
(Pluton) şi neputinţa de a se impune (Soarele). Toate aceste trei planete sunt azi în 
armonie şi energiile lor ne duc spre a descoperi înţelepciunea de a coabita la modul 
general ori, în special, cu lucrurile care-şi urmează propriul curs. Neavând cărămizi 
solide, neştiind care sunt principiile de bază în arhitectură ori nedispunând de o 
intuiţie specială care să compenseze lipsa informaţiilor energia acestui triunghi 
minor este uşor pervertită şi transformăm firul corzii pentru sărit în bici. 

Prin urmare, debutul lunii martie se face prin apelul la energia de bază, la 
educaţia de bază, la ceea ce unii se aşteaptă să primească de la familie, de la şcoală, 
de la cei care se ocupă de formarea caracterelor. Aşteptările sunt însă prea mari azi 
de la cei din jur decât de la propria persoană. Marile edificii la care visăm vor fi, 
aşadar, conduse după reguli pe care nu le-am corectat în timp şi asupra cărora nu 
ne-am îndreptată ochiul critic, ci le-am lăsat să se extindă de la sine, din propria 
iniţiativă şi fără nicio îngrădire. Autocenzura este necesară pentru a descoperi 
esenţa lucrurilor şi chiar pentru a descoperi adevărul. Azi însă adevărul va cuceri 
prin caracterul său relativ, prin ideea de relativitate, prin neputinţa de a se explica 
pe sine, de a se prezenta într-un mod inteligibil încât orice element cu care se 
întâlneşte să-l înţeleagă fără dicţionar ori ghid de conversaţie. Unii ar putea 
considera acest un neajuns al vieţii, al Creaţiei, însă el este cel mai eficient mijloc de 
a-l constrânge pe individ să-şi descopere adevărul interior. 

Prin unghiurile pe care Saturn, Pluton şi Soarele le împlinesc azi, adevărul 
interior ia înfăţişarea unui edificiu. Mari proiecte, invitaţii la schimbări, modificări, 
ajustări ale cadrului social se întrezăresc acum, la debutul acestei luni şi ne oferă 
posibilitatea de a construi ceva valoros pentru sine, pentru familie, pentru un 
prieten drag, pentru naţiune ori pentru rasa umană în ansamblu. 
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Pentru că vom înţelege că suntem vulnerabili în sfera evenimentelor care nu 
sunt susţinute prin muncă, azi ne vom căuta de lucru, ne vom îndrepta cu implicare 
spre acele demersuri care să ne pună în valoare şi care să poarte propria amprentă. 
Va trebui însă să nu uităm că binele nu este un fapt întâmplători şi că niciodată o 
persoană nu ne va face bine ca un efect al hazardului. Tocmai de aceea orice faptă 
bună în care suntem integraţi, orice gest pozitiv pe care ni-l îndreaptă cineva din 
anturaj să fie respectat, preţuit şi iubit pentru că el va conţine acum semnul 
recompensei. 

Cei care lucrează cu energia, misticii, cei pe care episoadele comune nu-i 
mulţumesc, vor percepe construcţia astrală a acestei zile cu o adâncime aparte. Se 
vor simţi încurajaţi să ierte, să aprecieze, să iubească totul în jur, se vor simţi 
răscumpăraţi dintr-un demers negativ, eliberaţi de o tensiune şi puşi pe un drum 
corect şi bun. Este, însă, nevoie de multă adâncime sufletească pentru a observa 
acest lucru şi, cum este şi firesc, cel care-l observă înţelege că are şi 
responsabilitatea modelarii propriei fiinţe în conformitate cu ceea ce simte acum. 
Aşa apare schimbarea şi tot aşa se va menţine de-a lungul acestui an. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne sustrage fricii, de a privi 
în față întâmplările care ne vin şi de a le aborda cu maturitate şi flexibilitate. 
Indiferent de calitatea gândirii azi întindem mâna spre o cărămidă pentru a ridica 
un perete, un zid, pentru a finaliza o construcţie şi, a da curs unui îndemn negativ, 
înseamnă a întinde mâna şi a alege cel mai nepotrivit material pe care să-l punem 
în structura acestei construcţii. 

 
Sâmbătă, 2 martie 

Sambata  2- 3-2013  1:00    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 
Sambata  2- 3-2013  4:13    Luna (Sco) Tri (Pis) Venus 
Sambata  2- 3-2013 12:01    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 
Sambata  2- 3-2013 14:49    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Sambata  2- 3-2013 15:15    Luna (Sco) Con [Sco] Saturn 
Sambata  2- 3-2013 16:35     Sun (Pis) Tri (Sco) Luna 
Sambata  2- 3-2013 22:47    Luna (Sco) Tri [Pis] Mercury 

 
Apropierea Lunii de Saturn înseamnă accentuarea trigonului pe care Saturn 

îl împlineşte cu Soarele, la fel cum şi Luna împlineşte un trigon cu Soarele în a doua 
parte a zilei, dar şi accentuarea trăsăturilor generate de triunghiul minor, vedeta 
zilei de ieri, construit de Saturn, Pluton şi Soare. Cele şapte aspecte care se 
împlinesc azi şi la care participă Luna aduc o mare intensitate naturii psihologice, o 
mare greutate pe decizii, pe observaţii, pe înţelegere, o mare responsabilitate în 
ceea ce privesc deciziile în care este implicat un proces de observare şi analiză. 

Trecând prin Scorpion, Luna nea aduce aminte de lucrurile care dor, de ceea 
ce ne nemulţumeşte şi, prin tot ceea ce face, încearcă să ascundă această rană. 
Pentru că se produce în separarea aspectului de ieri această rană reprezintă 
elementul care trebuie vindecat cel mai repede. Vindecarea devine azi elementul 
esenţial, dar şi centrul de greutate în jurul căruia se aşează toate celelalte 
preocupări. Dacă devenim sensibili, atenţi la frumos, deschişi către noi modalităţi 
sau tehnici de vindecare, flexibili în a pune în aplicare un diagnostic, dar şi foarte 
serioşi în a parcurge etapele acestuia oricât de grele sunt, se întâmplă pentru că 
traversăm anumite episoade pe care anterior nu le-am putut soluţiona. Ultimul 
aspect al zilei (trigonul Luna-Mercur) ne aduce o evadare din prezent sau o 
raportare a prezentului la evenimente trecute. Mercur nu este reprezentativ pentru 
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vibraţia acestei zile, în schimb aduce o picătură de culoare în patrimoniul vieţii 
sociale, în aşa fel încât sfera ideilor să fie ghidată, controlată, direcţionată în funcţie 
de ceea ce ne amintim şi înţelegem astăzi. 

Dacă azi oamenii se simt vulnerabili în fața frumosului se întâmplă pentru că 
anterior au dus o luptă împotriva acestuia, iar dacă se simt vulnerabili în fața 
adevărului, chiar pe acesta au căutat anterior să-l ascundă. Relaţia de conjuncţie 
dintre Lună şi Saturn, consumată în aplicaţia trigonului dintre Lună şi Mercur, 
aduce trigonul dintre Lună şi Mercur, încă activ, în punctul de a desfăşura o serie 
de episoade pe care mulţi să le înţeleagă greşit. Pentru că toate celelalte planete au 
mers direct şi, pentru un individ implicat în activităţi sociale, înseamnă a privi 
departe în faţă, acest trigon Mercur-Saturn, ambele retrograde, arată neputinţa de 
a ne desprinde de anumite episoade din trecut. Aceste episoade nu vin la modul 
general asupra noastră, ci sunt întruchipate azi de persoane, întâmplări, idei, de tot 
ceea ce se opune deplasării rapide sau care ne sperie cu caracterul static. Absenţa 
unui răspuns, ce ar trebui să ne vină pe cale administrativă ori refuzul de a trece la 
următoarea etapă, fie că ne indică un blocaj în investigarea unui episod nerezolvat 
anterior, fie că ne scoate în evidenţă o anume relaţie cu personaje rigide cu care ne 
vom mai întâlni de-a lungul acestui an. Fie care e vorba despre idee, fie că este 
vorba despre persoană, ceea ce ne blochează, frânează, ne întârzie, scoate în 
evidenţă o probleme care trebuie urgent vindecată sau personaje cu care ne vom 
mai întâlni de-a lungul acestui an de mai multe ori. 

Cele două sensuri spre care suntem îndreptaţi azi ne conferă senzaţia de 
saturaţie. Suntem îndemnaţi să face multe lucruri, să simţim intens, să gândim 
fiecare problemă, să cercetăm acolo unde există o mare diversitate de informaţii, să 
ne îndreptăm spre mari grupuri de persoane, spre asociaţii, organizaţii, conferinţe, 
întâlniri, cluburi, locuri unde se discută cu oricine despre orice şi unde să avem 
impresia că suntem înconjuraţi de mulţi oameni prietenoşi, flexibili, care să ne 
umple timpul şi să ne destindă. Atracţia spre aceste locuri aglomerate sau 
abundente ca informaţie reprezintă o tentaţie a destinului care se susţine pe un 
eşec, o obsesie pe care am dezvoltat-o referitor la o anume formă de control. 

Dacă ne referim la viaţa unui individ, atunci lucrurile se desfăşoară într-un 
registru mai puţin periculos, indiferent în ce direcţie o poate lua, chiar dacă viaţa îi 
este plină, chiar dacă îşi caută de lucru, chiar dacă doreşte de la sine putere să şi-o 
umple cu ceva, în ceea ce priveşte un grup sau în ceea ce privesc relaţiile dintre 
state, această relaţie subtilă care se construieşte între Mercur şi Saturn, pe fondul 
unui an foarte încercat, ne face să ne gândim la ambuscadă, la retragere mascată, la 
refuzul susţinerii sau la preschimbarea unei crize economice, financiare într-una de 
natură relaţională, aşa cum am văzut că s-a-ntâmplat şi în zilele anterioare. De 
această dată, această criza relaţională trece pe un alt nivel, transformându-se în 
criză politică, în criză pe decizii, de autoritate, care va avea consecinţe negative şi în 
plan administrativ sau chiar militar. Nu trebuie să privim cu suspiciune acest 
aspect, ba chiar să dăm dovadă de vigilență pentru că Saturn în Scorpion este prin 
excelenţă un indiciu asupra forţei militare, dar şi asupra a tot ceea ce înseamnă, 
serviciu secret, activităţi ale societăţilor oculte. Dinamica şi, în acelaşi timp, criza de 
autoritate a acestora se transpune în plan social prin sincope. Noi nu știm că în 
spate există un mecanism care ne întreţinea o anumită opinie, blocajul acestui 
mecanism înseamnă sincopa în ceea ce nu ştiam. În felul acesta, mulţi constată că 
se produc anumite blocaje în fluxul informaţional, că anumite adevăruri ies la 
iveală şi nu pot fi interpretate pentru că lipsesc informaţii, noţiunii, explicaţii sau 
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poziţii oficiale ale unor indivizi menite să clarifice. Mulţi vor observa că au loc 
mobilităţi stranii de persoane sau de resurse dintr-o zonă unde acum nu se 
preconiza nicio schimbare. 

Ceea ce se va-ntâmpla azi este o dovadă vie asupra faptului că indiferent cât 
de mult credem că există forţe pe care nu le vedem şi care acţionează libere, ce ar 
putea fi de natură energetică, administrativă, politică sau chiar structuri sociale 
oculte, aceste există şi îşi au propriul program de activitate, de acţiune, cu bune şi 
cu rele, cu progrese şi involuţii, cu ipostaze geniale sau sincope, aşa cum se-
ntâmplă azi. Modificarea intensă care apare în cadrul acestor structuri constituie 
un semnal pentru opinia publică, pentru cei care au ochi să vadă şi urechi să audă şi 
care ne îndeamnă, pentru că există o relaţie între Scorpion şi Peşti, spre viziune de 
ansamblu, nu la modul general, ci în ceea ce privesc autoritatea, puterea de 
influenţă, dominarea, forţa. 

De-a lungul analizelor pe care le facem săptămânal am invocat adesea 
conceptul de modificare a centrelor de putere. Acesta este un exemplu de 
modificare a centrelor de putere, însă nu prin progres, nu prin reconfigurare, nu 
prin desprindere în părţi componente şi reasamblarea fără a se pierde timp energie, 
bani, obiecte de patrimoniu, ci, de această dată, prin regres. 

Multe dintre activităţile reprezentative pentru rasa umană se desfăşoară în 
plan secund, departe de ochiul direct al opiniei publice şi care, se pare, reprezintă 
adevăratul plan de acţiune, adevărata istorie a omenirii. Ceea ce vedem este doar 
ceea ce ni se spune, iar ceea ce ni se spune reprezintă opinia şi interesul anumitor 
structuri. Nu trebuie să dai dovadă de paranoia şi nu trebuie să fii adeptul teoriei 
conspiraţiei pentru a considera acest lucru. Atât timp cât există opinii diverse 
despre acelaşi eveniment, dar lipseşte opinia reprezentativă, standard referitoare la 
acest episod, denotă în primul rând faptul că diversitatea este o diversiune, o 
energie haotică şi că fiecare dintre părţile implicate urmăreşte să-şi promoveze 
propria viziune, propria opinie şi nimic din jur nu pare să intervină credibil asupra 
acesteia. Sunt înlăturate regulile care corectează, care cizelează, care îmbunătăţesc 
structura şi calitatea episodului şi este de la sine înţeles că acesta nu poate fi un fapt 
întâmplător. 

Ceea ce se consuma azi ține mai mult de psihologia comportamentală şi nu 
de geopolitică. Acestea vor fi drept o consecinţă a crizei psihocomportamentală pe 
care o atribuim azi contextului astral. Legăturile dintre unghiurile ce se împlinesc 
azi, dar şi contextul general în care aceste unghiuri se manifestă ne vorbesc doar de 
consumarea unei etape şi nu de desfăşurarea amplă a procesului sau fenomenului 
social în sine. Această etapă presupune maturizarea societăţii, cum s-a-ntâmplat de 
multe ori în istorie, acum realizându-se prin distrugere. Ceva se va distruge şi în 
urmă va avea loc o redistribuire a puterii, o ridicare pe noi baze. Aceste baze au fost 
percepute de cei sensibili, de cei care au un rol, o misiune, o menire în aceste 
vremuri, de cei care sunt formatori de opinii în ziua anterioară, ca urmare a 
împlinirii triunghiului minor între Saturn, Pluton şi Soare, ce a presupus 
identificarea elementelor de structură, a cărămizilor care trebuiesc îmbinate una 
câte una pentru a da viaţa unei construcţii. Azi înţelegem şi de ce este nevoie de o 
nouă construcţie pentru că cea veche nu mai poate funcţiona aşa. 

Prin urmare, ziua de 2 martie reprezintă iniţierea unei perioade de criză, o 
altă etapă a crizei, o preschimbare a crizei economice într-una de natură 
psihocomportamentală, relaţională, una care se bazează pe lucrurile pe care ar fi 
trebuit să le învăţăm anterior, dar pe care le-am refuzat, o criză paradoxală, o criză 
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care scoate în evidenţă identitatea sau absenţa identităţii unui neam, a unui grup, a 
unui individ. Despre identitatea individului şi despre starea sa de sănătate se va 
vorbi într-un cerc restrâns, însă despre modul cum anumite grupări îşi urmăresc 
interesul şi, prin acesta, doresc să se evidenţieze, se va vorbi mai mult.  

Pe plan general, social, 2 martie este ziua în care se declanşează o suită de 
episoade care ascund sincope în desfăşurarea unui proces. Aceste sincope survin în 
procese care nu ne erau accesibile, în structuri oculte, în mecanisme despre care 
opinia publică nu ştia deloc sau nu ştia suficient, aşadar, observarea lor şi 
interpretarea corespunzătoare va fi oarecum deficitară. 

Abundenţa de informaţii la care făceam trimitere la începutul acestei zile 
poate lua şi această formă: informaţii multe, diverse care aparent nu au legătură 
între ele, dar care provin din cadrul aceleiaşi structuri. Cine a urmărit fenomenul 
astral foarte atent şi a învăţat să-şi controleze emoţiile, să surprindă esenţialul, să 
nu se lase păcălit de aparenţe, va reuşi să vadă elementul care le leagă pe acestea şi, 
în plus, va vedea şi perspectiva următoarelor etape. Aceşti oameni sunt puţini şi de 
regulă ei sunt legaţi de procese pe care trebuie să le controleze sau de locuri pe care 
trebuie să-şi pună amprentă pentru că au un rol, o misiune, au un destin marcant şi 
aceştia intră în scenă de fiecare dată când apar fenomene de asemenea factură. De 
câte ori intervine câte o modificare în planul realităţii, adică în spatele cortinei, 
dincolo de informaţiile pe care le citim sau le vedem la emisiunile de ştiri, aceştia 
intră în scenă şi îşi spun părerea, intervin prin decizii, prin implicare directă, adică 
îşi fac simţită prezenţa în conformitate cu misiunea pe care o au. 

Schimbarea de vibraţie anunţată de foarte mute medii ezoterice traversează 
mai multe etape şi în mod sigur ea s-a împlinit, iar ceea ce se întâmplă azi este 
semnul că oamenii sunt invitaţi să facă dovada schimbărilor. 

Dacă reconfigurarea elementelor care acţionau în fundal la nivel de individ, 
nu doar la nivel de societate nu este privită cu obiectivitate, dacă procesele acelea 
nu sunt atinse de control, aşa cum trebuie să se întâmple pe baza lecţiilor învăţate 
în ultima perioadă, atunci ziua va deveni banală, haotică, tulburătoare, plină de 
evenimente şi goală în însemnătate. Însemnătatea zilei vine din puterea de a 
reconfigura. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări azi 
să ne explicăm, să ne argumentăm toate lucrurile în care suntem implicaţi. Senzaţia 
de uşurare, de eliberare, de deposedare survine în momentul în care întreaga fiinţă 
este atinsă de graţie. Graţia se naşte din îmbinarea efortului individual cu cel 
colectiv, din atingerea punctului median între pasul pe care-l face omul şi cei 10 
paşi pe care-i face Dumnezeu. 

 
Duminică, 3 martie 

Duminica  3- 3-2013  6:39    Luna (Sco) Con [Sco] Node 
Duminica  3- 3-2013 11:18    Luna (Sco) Tri (Pis) Mars 
Duminica  3- 3-2013 19:49    Luna (Sco) Sex (Cap) Juno 
Duminica  3- 3-2013 23:10    Luna (Sco) --> Sagittarius 

 
Aceleaşi jocuri de culise se consumă şi azi însă, prin conjuncţia dintre Lună şi 

Capul Dragonului, anumite interese ascunse, ce țin de structurile secrete sau de 
cele oculte, ce se desfăşoară dincolo de privirea directă a cetăţeanului, comportă 
acum o schimbare orientată într-o direcţie pozitivă, spre flexibilizarea relaţiilor, 
spre înţelegere amiabilă între două structuri care nu s-au văzut niciodată lucrând 
pentru un ideal comun. Unora li se va părea prea rapidă această schimbare însă ea 
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va avea loc. După distrugerea, fisurarea schemelor aşa cum s-a prefigurat ieri, azi 
luăm contact cu primele soluţii, se văd, se întâlnesc, se observă, se studiază noii 
asociaţi unii pe alţii şi îşi prezintă portofoliile în aşa fel încât noua structură pe care 
o formează să fie mult mai durabilă şi mai stabilă. 

Din nefericire, aceste direcţii prefigurate de iniţierea ciclului draconitic au 
prea mult resentiment, pun la masa tratativelor oameni prea nervoşi, cu un 
caracter oscilant, temperamentali, reuşind să strice mai mult decât să repare, însă 
strategia care nu le este acestora accesibilă, ceea ce manifestă şi în plan secund faţă 
de ei, în alte birouri, la alte nivele, în alte departamente, adică ceea ce ţine mai 
puţin de latura de administrare pe care o întruchipează azi, reprezintă elementul de 
câştig al acestei zile. 

Luna traversează azi ultimul segment al zodiei Scorpion trecând în Săgetător, 
aproape de miezul nopţii, și are timp, de-a lungul acestei zile, să împlinească o 
conjuncţie cu Capul Dragonului, un trigon cu Marte şi un sextil cu Junon. Nu se 
poate însă separa de multe dintre episoadele consumate ieri, iar asta înseamnă că 
remanenţa lor va lua azi înfăţişarea motivaţiilor. Ne amintim ce ni s-a-ntâmplat ieri 
de-a lungul întregii săptămâni, ne amintim episoadele spre care aceste întâmplări 
de acum ni le-au reamintit și căutăm cumva să extragem un înţeles, un rost, un 
scop din toate acestea. Pe baza lor elaborăm strategii şi ne diminuam din orgoliu, 
din vanitate, din caracterul antisocial al anumitor atitudini pentru a supravieţui ca 
întreg, de dragul construcţiei generale la care participăm acum. 

O anume imaturitate se poate vedea azi din relaţia de trigon ce survine între 
Luna şi Marte. Mulţi s-au implicat în zilele anterioare în acţiuni care doar păreau 
importante fie pentru că au minţit intenţionat, fie că din necunoaştere, lipsă de 
experienţă sau din cauza altor elemente de factură psihocomportamentală au ale să 
le vadă aşa. Imaturitatea care survine pe acest unghi scoate în evidenţă pretenţii ce 
nu pot fi îndeplinite sau care sunt necuvincioase. Pe ideea �aşa simt şi deci aşa fac� 
mulţi vor face dovada unor comportamente necuviincioase. Se vor arăta needucaţi, 
inculţi, neciopliţi sau răutăcioşi. 

Aceste elemente negative sunt puse pe raftul cel mai de sus pe care scrie 
�scopul scuză mijloacele�. Mulţi nu ştiu însă că pe conjuncţia dintre Lună şi Capul 
Dragonului se trasează atitudinile psihocomportamentale, morale, educaţionale 
pentru următoarele patru săptămâni. Este un fel de Lună nouă pe care o putem 
numi chiar Lună nouă draconitică în care lucrăm cu noţiunile sufletului şi urmărim 
să ne îndeplinim o parte din dezideratele pe care ni le-am ales când am venit aici, în 
această lume. Este lesne de înţeles că multora acestea le vor fi în continuare 
ascunse şi că a lucra cu elemente de destin înseamnă pentru ei a vorbi într-o limbă 
pe care nu au auzit-o niciodată. Cu toate acestea plasarea Soarelui în casa I a 
momentului de conjuncţie între Luna şi Capul Dragonului, înseamnă iniţiativă şi, 
având acolo pe Chiron, pe Mercur, pe Marte şi pe Uranus, înţelegem că expresia 
personală, indiferent că este pozitivă sau negativă, va avea o importanţă 
covârşitoare în această zi şi în următoarele patru săptămâni pe baza etalonului 
promovat astăzi. 

Din nefericire, azi va prima impulsul şi mai puţin judecata. Tocmai de aceea 
este indicat să vedem de ce suntem îndemnaţi să facem un anumit lucru şi care 
sunt consecinţele ipostazei în care ne pierdem controlul, care sunt efectele 
mofturilor pe care am putea să le afişăm la un moment dat. Ţine de autoeducaţie, 
de o moralitate care ne-a fost transmisă împreună cu informaţia genetică de la 
părinţi sau pe care ne-am dezvoltat-o prin autoeducaţie de-a lungul vieţii. Nu 
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înseamnă că cei care sunt în vârstă vor face mai uşor faţă acestei zile, ci se vor 
descurca mai bine în asemenea situaţii cei care sunt preocupaţi de modelarea, 
cizelarea propriei fiinţe, cei care sunt atenţi la cum gândesc şi cum se manifestă de-
a lungul unei zile la ce atitudine au, cât sunt de corecţi şi cât de pozitivi. 

De asemenea, această temă, această ipostază astrală ne avertizează referitor 
la epuizarea nervoasă, la efortul fizic făcut în afară necesităţii, a tensiunilor din 
familie sau a crizelor din sfera politicului. Această criză din sfera politicului poate fi 
una dintre cele mai neobişnuite şi ciudate pentru că ea nu reprezintă de fapt o criză, 
ci divergenţe de opinie între lideri care sunt susţinuţi de personaje care nu se 
afişează, care nu-şi declară identitatea şi care au anumite funcţii în structuri care 
traversează crize. Deci nu păpuşa trece prin crize, nici sforile de care este legată, ci 
păpuşarul. Lucrurile acestea, omului obişnuit, s-ar putea să i se pară inutile, 
complicate, sterile, oricum prezentate într-un fel în care să nu-i afecteze viaţa în 
niciun fel. 

Dacă judecăm după informaţiile disparate, fragmentate care vin spre noi azi, 
înţelegem că aceşti oameni au dreptate. Însă, privite în contextul macro din care au 
provenit, aceste informaţii sunt valoroase pentru a înţelege care este mersul 
lucrurilor, spre ce ne îndreptăm, cât de puternici trebuie să fim pentru vremurile 
care vor veni. 

În sfera individuală, în sfera vieţii comune ultima zi a săptămânii este o zi de 
mister. Oamenii doresc să-şi ascundă gândurile unii altora, se prezintă altfel decât 
sunt, veseli, dacă până acum au fost trişti sau îngânduraţi dacă până acum au fost 
veseli, săraci, dacă până cum au avut bani sau cu dare de mâna dacă până acum s-
au gândiţi că nu au, că trebuie să strângă sau că n-o să aibă niciodată. 

Se produc nişte fenomene interesante pe care am putea să le încadrăm în 
categoria inversiunilor însă este mai puţin important cum se manifestă la nivel 
individual pentru că, de la miezul nopţii, de când Luna va trece în Săgetător, 
acestea vor trece într-un nou plan, vor indica o nouă finalitate care se va desfăşura 
începând cu săptămâna viitoare în raport cu ceea ce este străin, superior, cu ceea ce 
se afla la distanţă. Deşi nu ştim, începând de mâine, lucrurile pe care nu le-am avut 
ne vor tenta cel mai mult, ceea ce nu am cumpărat niciodată, dintr-odată ne trebuie 
şi este de maximă importanţă să dăm dovadă de spirit practic, de calcul, să nu ieşim 
din albie, să nu ascundem mai mult decât trebuie ceea ce suntem, ceea ce am 
reprezentat, ce am gândit şi cum am făcut-o. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii vine cu o uşoară modificare de vibraţie 
faţă de ziua anterioară, cu continuarea acestora, cu o reîncadrare a a multora dintre 
problemele acestei săptămâni, într-o altă albie şi totul ni se va părea ca şi cum ni se 
cere să facem încă un efort. Ca şi în ziua anterioară, şi azi, şi în următoarele patru 
săptămâni în sectorul indicat de conjuncţia Luna-Capul Dragonului de azi, multe se 
vor desfăşura în secret. Secretul este indicat de zona pe care nu am expus-o până 
acum şi care nu se evidenţia prin acţiuni directe, transparente şi clare. Aici putem 
include, la nivel individual, dorinţele cele mai ascunse, gândurile pe care nu le-am 
împărtăşit, atitudinile pe care nu le putem explica, iar la nivel colectiv acele 
structuri despre care opinia publică nu știe sau nu se interesează, structuri secrete, 
relaţii misterioase între lideri, între structuri sau între organizaţii cu scopul de a 
promova o anume idee de dominare. 

Astfel, în spatele iniţiativei pe care o vom afişa azi, a nevoii de a ne pune în 
valoare, de a ne explica, de a demonstra, de a arăta că observăm, că vedem, că 
înţelegem, sta altceva. De asemenea, în spatele flexibilităţii, a toleranţei afişată azi 
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sta un interes pe care-l avem faţă de persoana respectivă în raport cu un ideal 
social. Mulţi până şi pe acestea le ignoră însă este important pentru cine are ochi de 
văzut şi urechi de auzit să facă efortul mental necesar și să încadreze aceste 
trăsături în contextul social în care se manifestă. Fie că este vorba despre instituţia 
familiei, de segmentul profesional sau că este vorba despre relaţiile sociale de 
raporturile sociale simple. 

Tot ceea ce se întâmplă azi are o însemnătate aparte şi va fi văzută începând 
de mâine. Pentru a evada din zona apăsătoare a evenimentelor de azi, pentru a 
refuza să li se vadă adâncimea sau importanţa lor, mulţi se vor arăta azi făţarnici. 
Vor minţi, se vor ascunde şi nu trebuie judecaţi pentru asta. Cel care va fi sincer şi 
vertical azi va dovedi o mare tărie de caracter pentru că nu este simplu să spui 
adevărul, să fii deschis, să fii sincer, cald, atunci când Luna se află în Scorpion. 
Poziţia Lunii în Scorpion întotdeauna instigă la lucruri negative, la o anume 
îngrădire, la explorarea laturii întunecate a personalităţii, aceea pe care oamenii 
trebuie să şi-o schimbe şi să şi-o transforme înainte de a o afişa. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a cultiva 
sentimente nobile, de a pune bazele unor relaţii prin sinceritate şi deschidere, prin 
spirit practic, prin francheţe şi de a nu da curs intenţiei de a brusca elementul 
vulnerabil pentru a-l domina, de a nu-i ascunde adevărul pentru a-l compromite şi 
de a se vedea pe sine în contextul general, acela care îi va trebui un alt rol decât ştia 
că deţine. Chiar dacă aspectele sunt pozitive şi Luna se implică numai în unghiuri 
favorabile, benefice, ziua de trei martie este apăsătoare. Nu trebuie să ne pierdem 
speranţa, încrederea că lucrurile vor evolua într-o direcţie pozitivă, ci trebuie să 
cultivăm un sentiment bun, corect, echilibrat, să urmărim astăzi să trimitem cu 
gândul cele mai frumoase imagini persoanelor din jur sau să le cerem iertare în 
gând celor pe care i-am jignit pentru a reuşi măcar în sfera intimă să ne punem o 
bază benefică şi să reuşim, în felul acesta să ne pregătim temeinic pentru vremurile 
care vor veni. 
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Trăsăturile acestei săptămâni, cele care sunt desprinse din unghiurile ce se 
împlinesc acum, se aşează în jurul ideii de necesitate. Nevoia de a comunica, de a 
împărtăşi un sentiment ori de a împărtăşi lucruri importante sunt decisive pentru 
mersul lucrurilor pentru că ele ne indică acum până unde suntem dispuşi să 
mergem cu efortul, cu relaţiile interumane sau cu necesitatea de a ne desprinde de 
o dramă personală. Această dramă personală, marcată de trecerea lui Junon pe 
ultimul segment al zodiei Capricorn şi care ne-a învăluit de la începutul lui 
februarie până acum, se încheie, trece într-un alt cadru, se mută pe un alt nivel şi va 
urmări să ne descrie finalităţi care mai de care mai neobişnuite. 

În această săptămână se împlineşte al doilea sextil dintre Saturn şi Pluton, cu 
Saturn retrograd, ceea ce face din intervalul pe care-l traversăm unul menit să ne 
răscolească şi să ne aducă la lumina problemele cele mai importante. Combinaţia 
celor două planete ne îndeamnă să ne raportăm la modele mari, ample care cer 
soluţii prin efort supradimensionat ori care se consuma prin efort suplimentar. 
Filmul vieţii nu mai este privit acum prin evenimente reprezentative, ci prin cele 
care au mai multă greutate afectivă, ori care manevrează ideile cele mai îndrăzneţe. 
Acum, în acest interval, în privinţa modului cum ne raportăm la ceilalţi, trecerea lui 
Junon de la Capricorn la Vărsător, ne îndeamnă să fim mai curajoşi în a ne asuma 
greşelile trecutului, dar şi în a ni le ascunde pentru a ne menţine un anume nivel de 
trăi. În general, oamenii au de ales între aceste două direcţii, însă acum are loc o 
rocadă. Ceea ce părea de schimbat cere modificare, iar ceea ce dorea schimbarea se 
va dovedi conservator, sperând în ambele cazuri că, fie lăsăm în urmă o greutate şi, 
prin schimbare, ne îndeplinim dorinţe la care am lucrat, fie opunem rezistenţă 
modificărilor agresive care se impun asupra noastră pentru a ne găsi echilibru şi 
prin odihnă să ne conservăm puterile pentru vremurile complicate care vor veni 
spre noi, în special din a doua jumătate a anului 2013. 

Această săptămână nu ne promite schimbări majore, pentru că nu vine cu 
modificări ample, ci cu tentaţii spectaculoase, cu ţinte îndrăzneţe. Finalul 
săptămânii ne va spune, ca şi în săptămânile anterioare dacă rodul muncii este util, 
eficient ori dacă am fost inspiraţi atunci când am luat anumite decizii. Nu este 
săptămâna faptelor şi tocmai de aceea este indicat să nu ne risipim în acţiuni 
motivând că asta vrea viaţa de la noi, pentru că nu este aşa. Destinul ne cere în 
această săptămână să înţelegem, să ne punem ordine în gânduri, să aşezăm 
sentimentele după priorităţi şi să vedem mai mult mulţumirea, decât tristeţea care 
se ridică din eşecurile trecute, ca aburul fin al picăturilor de ploaie care ating vara 
asfaltul fierbinte. 

Forţele contrare care se manifestă printr-o extindere dovedesc azi că pot 
încălca drepturi, că opinia nu este ascultată şi că probatoriu pe care-l aducem nu va 
fi luat în considerare. Acesta va fi elementul de referinţă al săptămânii prin care 
suntem invitaţi să vedem totul. Nu ne va ajuta dacă luăm în sens personal, oricât de 
personalizat este atacul, critica ori imixtiunea. Sensul vieţii acum ne îndeamnă să 
privim în interior. Acolo stă ascuns un glob de cristal, care poate deveni fiinţă dacă 
îi permitem. Gândul, tradus prin accept ori prin respingere, ne va face părtaşi la 
evenimente remarcabile ori ne va transforma în colecţionari de eşecuri. 

Pentru că fiecare zi a acestei săptămâni are mesajul său de sine stătător, ni se 
cere seninătate, adică de a face apel, aşa cum am mai făcut, prin selectarea 
episoadelor pozitive. Traversam o perioadă de resetare a voinţei colective şi tocmai 
de aceea nu trebuie să uităm că sfera preocupărilor de acum va trebui menţinută în 
acest cadru. Dacă trecem la acţiune pe baza câtorva zvâcniri de voinţa atunci acelea 
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vor fi zonele cele mai vulnerabile, cele mai triste şi cele mai delicate. Pentru că ştim 
că fără o pregătire necesară acest îndemn rămâne unul abstract şi deci inutilizabil, 
orice moment de exaltare, de încântare ori de întoarcere la solitudine trebuie lăsat 
în voia manifestărilor şi gândul care compară, analizează ori pune etichete de bun, 
impur, corect ori real, să mai ia o pauză. Cel care, de-a lungul întregii săptămâni, va 
reuşi să menţină atitudinea martorului, va fi cel mai câştigat. 

 
Luni, 4 martie 

Luni  4- 3-2013  4:41    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Luni  4- 3-2013 11:18    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 
Luni  4- 3-2013 12:44    Luna (Sag) Squ (Pis) Venus 
Luni  4- 3-2013 12:59    Luna (Sag) Opp (Gem) Jupiter 
Luni  4- 3-2013 14:57     Sun (Pis) Con [Pis] Mercury 
Luni  4- 3-2013 15:40    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Luni  4- 3-2013 15:52   Venus (Pis) Squ (Gem) Jupiter 
Luni  4- 3-2013 22:40    Luna (Sag) Squ [Pis] Mercury 
Luni  4- 3-2013 23:52     Sun (Pis) Squ (Sag) Luna (Half Luna) 

 
Săptămâna debutează cu o conjuncţie Soare-Mercur pe zodia Peşti care ne 

invadează mult mai tare decât ne aşteptam, căutând să împlinească evenimente 
care nu s-au putut finaliza în săptămâna anterioară ori să ne pună în fața unor 
decizii neplăcute, dureroase. Aceasta este ajutată de careul dintre Venus şi Jupiter 
şi de Ultimul Pătrar. 

Din nou se va vorbi azi despre muncă, despre efortul de a aşterne pe hârtie 
gânduri, de a pune la dispoziţia celorlalţi păreri, concluzii, însă de a nu fi apreciate. 
Oamenii se simt azi defazaţi, încercând să se păcălească unii pe alţii că nefericirea 
le vine de la ceea ce le lipseşte, că se tem să se exprime aşa cum sunt de fapt pentru 
că sunt lucizi referitor la finalitate, că ştiu prea bine unde vor ajunge. În realitate, 
totul se construieşte ca o imensă prejudecată în care oamenii îşi proiectează unii 
altora preconcepţii, fantezii, idei false despre viaţă, despre mersul evenimentelor. 
Unii le mai şi uită cursivitatea, că nu degeaba Mercur este retrograd, şi se văd în 
postura de a inventa, de a lipi, de a cârpi zonele pierdute pentru a da întregului 
edificiu un înţeles de sine stătător, viabil, puternic şi, mai ales, credibil. 

Conjuncţia Soare-Mercur este un semn de forţă mentală, de penetrare a 
minţii, de sondare a subconştientului, de forţă, de acces la informaţii valoroase care 
să confere individului o anume calitate, un rol, poate chiar un ascendent asupra 
celorlalţi. Prin Mercur retrograd, aceste informaţii sondează eficient trecutul, îl pun 
pe individ în postura de a renegocia un contract, de a se reîntoarce la locul 
copilăriei, de a reveni asupra unor decizii, de a se retrage din viaţa publică şi a 
porni o altă căutare, una menită să-l ducă spre înţelegeri profunde sau spre 
experienţe inedite. Acest lucru nu se produce simplu şi nici prin voinţă proprie, ci 
printr-o constrângere. 

Fiind vorba despre careul dintre beneficii Venus şi Jupiter, această 
constrângere este una de ordin interior şi este motivată de nevoia de mai mult, de 
bine, de confort, de interesul pe care oamenii îl manifestă faţă de siguranţă, mai 
mult decât de drumul, deplasarea sau excursia în sine. În acest joc, cel care 
consideră că traversează o perioadă de lipsuri, doar pentru că nu are ceea ce vede în 
curtea altuia, se va minţi pe sine că ceea ce-i lipsește este exact ceea ce l-ar face 
fericit şi în fața acestui obstacol sufletul său se blochează, se opreşte din a pulsa, din 
a emite, din a se manifesta. De aici și până la nefericire nu mai este decât un pas şi 
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cei mai mulți se vor arunca în braţele acestei tristeţi adânci, lăsându-se păcăliţi de 
iluzia că traversează o perioadă de lipsuri esenţiale, refuzând să vadă clar și lucid 
că, de fapt, au în jurul lor tot ceea ce i-ar împlini. 

Lumea fizică este marcată de lipsuri pentru că nu poate conţine esenţa, ci 
doar o poate ascunde, de aceea a ne permite să aducem esenţa, gândul care ne 
luminează şi să-i spunem �Ionel�, �Popescu�, �Maria�, �Simona� sau �maşina�, 
“bani”, “haine”, “statut”, “avere” etc. înseamnă a face un pact, a ceda în fața iluziei 
în postura în care era nevoie de încă un singur pas pentru a atinge adevărul, 
liniştea, confortul, rezolvarea problemei. 

Conjuncţia Soare-Mercur în Peşti include acest schimbări radicale, aceste 
pierderi de memorie în faţa uşii şi episodul următor să fie tragic sau hilar, penibil 
sau periculos, în funcţie de rolul pe care ni l-am atribuit în faţa acelei uşi. Dacă 
batem şi uităm cine ne va deschide, uităm pentru ce am ajuns acolo, fiind captivaţi 
de prima imagine care ne apare când se deschide uşa şi lăsându-ne copleşiţi nu de 
colorit, ci de faptul că nu avem, că suntem săraci, nu facem decât să ne punem 
singuri etichete pe care, apoi, greu ni le vom mai dezlipi. Dianetica le numeşte pe 
acestea engrame, iar maniera în care acţionează este una extrem de variată, însă în 
toate cazurile caracterul lor limitat nu ne permite să accedem spre subconştient, 
spre înţelegerile profunde ale fiinţei umane, adică să fim aşa cum nu ne vom simţi 
azi: puternici, curajoşi, bogaţi, siguri, încrezători în sine şi în ziua de mâine, 
talentaţi şi puternici. 

Careul dintre beneficii Venus şi Jupiter ne diminuează puternic accesul spre 
acest gen de înţelegere şi ne pune în faţa unei ipostaze ipotetice pe care cei slabi o 
vor considera reală. O rană la un deget poate fi pentru unii o banală zgârietură, 
pentru alţii începutul unei complicaţii care se va finaliza cu amputarea sa. 
Conjuncţia Soare-Mercur, cea care ne pune la dispoziţie instrumentele gândirii, dar 
nu ne spune nimic despre mecanismul pe care trebuie să-l folosim, ne expune azi 
uşor riscurilor foarte mari în care să distrugem un bine, să trecem pe lângă el, să-l 
înlăturăm din lista priorităţilor şi să nu înţelegem că procedăm aşa. În popor,  
aceasta este exprimată prin: �Vai de omul căruia Dumnezeu i-a luat minţile�. 

Minţile, adică judecăţile, raţionamentele, mecanismele mentale care 
prelucrează informaţia, o încadrează şi o transformă în date ne pune azi în faţa 
unui ideal pe care nu-l pot manevra. 

Dacă pe careul dintre Venus şi Jupiter relaţiile dintre oameni trec printr-o 
răceală, aceştia devenind brusc mai critici, mai suspicioşi, mai reticenţi la 
schimbare, când mintea conferă acestora putere, oamenii se simt îndreptăţiţi să se 
separe, să îmbrăţişeze izolarea, dar nu ca pe un îndemn pozitiv, ci sub impulsul 
unei frustrări, a regretului, a umilinţei şi respingerii. 

Nimeni nu are motive să se simtă respins ori înlăturat azi, însă cel care se va 
simţi aşa va dovedi că mintea lui nu este suficient de sănătoasă, pentru că pe 
ascuns, poate chiar în subconştient, doreşte să deţină o funcţie pentru a hrăni 
orgoliul (careu Venus-Jupiter), dând curs unor atitudini regretabile, acelea care par 
tangente la competiţie, întrecere, dar care se susţin pe orgoliul de a deţine 
întâietatea, de a fi o autoritate care produce în jur ropote de aplauze. 

Asta înseamnă gesturi făcute cu mari aşteptări din jur şi azi observăm că nu 
va conta cât de sincere sunt ori cât de sublim este gestul şi cât de aproape este el 
faţă de sacrificiu, pentru că obiectivitatea vieţii pune totul într-un straniu balans şi 
ceea ce nu atinge sacrificiul încă, ci doar este tangent la el, ceea ce nu atinge 
adevărul, ci doar se apropie la un pas de el, face parte din aceeaşi categorie a iluziei. 
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Asta face ca deşi oamenii care se mint pe ei înşişi şi care se împart pe categorii, 
după funcţie gradul şi intensitatea acestei atitudini, în fața rezultatelor cam toţi 
sunt la fel, toţi sunt păcăliţi că ştiu, înţeleg sau văd adevărul, toţi devin victimele 
propriului refuz al finalităţii. 

Dincolo de aceste idei, care ţin de practica spirituală, de procesele de 
autocunoaştere, de înțelegere a propriului mod de a gândi şi simţi, elementul cel 
mai puternic al acestei zile pe care îl vom face cu cea mai mare greutate va fi ceea ce 
misticii numesc a fi: �coborârea minţii în inimă�. 

Idiograma inimii este adesea stilizată în prin două triunghiuri, unul cu vârful 
în sus şi altul cu vârful în jos. Mulţi, care o preiau aceste informații aşa cum aud şi 
le ţin in gând în această formă primară oricât de sus s-ar urca pe treptele evoluţiei, 
neschimbându-le, nici ca explicaţie şi nici ca utilizare, spun: inima, adică iubirea, 
reprezintă punctul de echilibru dintre forţele masculine şi cele feminine. Cei care se 
află într-o poziţie favorabilă, pot merge mai departe îmbogăţind această noţiune cu 
detalii comportamentale în care să atribuie energiei feminine, cât şi celei 
masculine, o serie întreagă de echivalente în planul vieţii concrete ori în cea 
spirituală. În realitate idiograma inimii constituie punctul de echilibru între urcare 
şi coborâre, între aspiraţia spre transformare şi nevoia de a aduce în locul din care 
urci puterea şi lumina spre care tinzi. Acest proces al evoluţiei face ca iubirea să fie 
un element atât de important pentru evoluţiei şi un element, pe lângă multe altele, 
care o dată cu trecerea în alt plan se va schimba şi, la rândul ei, ca multe alte 
instrumente. Iubirea universală, cea pe care mulţi rătăciţi pe calea evoluţiei 
spirituală o invocă, are o cu totul altă înfăţişare, o adâncime şi o expresie care nu 
poate fi lipită de două triunghiuri, nici chiar atunci când acestea personifică 
elementul cel mai important al devenirii spirituale. 

A îndrepta gândul și spre sferele superioare şi a coborî lumina împreună cu 
mentalul (acest minunat vehicul) în locul de unde s-a ridicat înseamnă a manifesta 
aspectul perfect al creaţiei, atât cât se poate în această lume. Creaţia este mult mai 
mult decât sus-jos, decât evoluţie-involuţie şi chiar dacă intuim relativ uşor asta, de 
simţit, de văzut nu vom avea cum decât prin desăvârşire. 

Conjuncţia Soare-Mercur şi, implicit, careul dintre Venus şi Jupiter, ne pune 
în faţa acestor noţiuni, ce-i drept pe trepte diferite de observare şi înţelegere. 
Explorându-le putem vedea ce se află în spatele evenimentelor sociale banale, de ce 
avem anumite reacţii, cât de puternici suntem când spunem adevărul sau când 
minţim şi, mai ales, de ce. Azi, va fi mai puţin important că mesajul va fi tulburat, 
că traseele sunt închise, că întârziem, că ne pierdem de grup ori că dorim să 
completăm cadrul general cu o idee şi ne rupem complet de ceea ce am construit 
până acum. Nu va fi importantă nici măcar slăbirea accentuată a vitalităţii, nici 
uitarea selectivă, motivată de durerea atribuită unui episod, ci va conta să 
înţelegem de ce ni se întâmplă toate acestea. 

Prin urmare, debutul săptămânii se va face în tonul unei căutări 
dureroase. Mulţi îşi vor vedea episoadele vieţii într-o mare viteză, urmărindu-le ca 
şi cum ar fi ale altuia, ca şi cum ele nu înseamnă prea mult. De această 
desensibilizare, retrogradarea lui Mercur se va face direct răspunzătoare. Pentru că 
azi Mercur se va afla în conjuncţie cu Soarele această desensibilizare se va 
comporta ca şi cum unui câine i se dă jos botniţa. Nu ştim dacă el va muşca ori dacă 
va linge mâna stăpânului, însă în fața ridicării acestei interdicţii, în fața înlăturării 
acestei restricţii oamenii se pierd. Impulsurile primare, cele care strică, acelea pe 
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care încercăm să le explorăm şi prin controlul cărora ne mândrim că am reuşit să 
construim o societate vor deveni monştrii acestei zile. 

Luna, aflată în plin tranzit prin Săgetător, va căuta să acopere aceste 
îndemnuri şi să le confere imaginea unei lupte, a unei confruntări, a unei 
combateri. Sunt combătute bolile cu antibiotice, sunt amputate părţi ale corpului, 
sunt reduse fondurile pentru anumite programe, apar fisuri în funcţionarea unei 
firme, survin separări, segmentări. Fiecare va avea impresia că-şi face dreptate, să 
spună ceea ce până acum nu a putut, să vrea să schimbe ceva în mediul în care 
trăieşte invocând prea des azi ideea: �Aşa nu se mai poate”. 

Da, aşa nu se mai poate, este nevoie de o rafinare a gândirii, o cizelare a 
sentimentului pentru a rezista în faţa unei forţe sociale menită să decadă prin 
fiecare lucru nou la care lucrează. A fi mai luminos înseamnă a permite ideilor 
superioare să se exprime aici şi acum, cu limpezimea cu care au fost percepute 
pentru a le descoperi caracterul vindecător, benefic şi în planul vieţii concrete, nu 
doar în cel al ideilor. Dacă, în tumultul vieţii de azi, ne trece prin gând ideea că un 
adversar nu este vinovat de ceea ce-l acuzăm să avem curajul să-i spunem, fără a 
avea aşteptări şi fără a ne bloca sufletul în eforturi inutile de a acorda importanţă 
corpului ca şi cum ar fi etern, fără a ne fi ruşine ori de a ne speria de consecinţe. 
Consecinţele, aşa cum el vedem azi, sunt sumbre şi, printr-un paradox astral, ceea 
ce este sumbru constituie şi elementul cel mai fragil cu care se ascunde adevărul. 

Tocmai de aceea este indicat ca azi să sfidăm teama, incertitudine, conflictul 
dintre oameni, grijă ca perspectiva lucrurilor este incertă ori negativă. Motivul 
pentru care aflăm de toate aceste lucruri negative este doar acela a le preîntâmpina. 
Coborârea minţii în inimă, indiferent prin ce mijloace, proceduri sau tehnici, este 
elementul care ne aduce în faţa unei înţelegeri care nu este rezervat de astre acestei 
zile, adică ne face un fel de Prometeu care fură focul din cer şi-l da oamenilor. 

 
Marţi, 5 martie 

Marti  5- 3-2013  8:04    Luna (Sag) Opp (Gem) Lilith 
Marti  5- 3-2013 17:27    Luna (Sag) Squ (Pis) Mars 
Marti  5- 3-2013 23:28   Venus (Pis) Con (Pis) Chiron 

 
Soluţiile pe care le îmbrăţişăm azi sunt construite pe nevoia de mai bine. 

Deşi, în mare parte, abstractă, cel puţin în dimensiunea explicaţiei, nevoia de mai 
bine este adesea îmbrăcată în speranţă, iar speranţa ne indică omul care nu s-a 
realizat încă. Acest cerc, acest perpetuum mobile îi motivează pe unii să se apropie 
de ceea ce nu cunosc, de acea latură a personalităţii în care înţelegerea durerii ori a 
contextului social neplăcut devine un scop, o finalitate. Când sunt jos, loviţi, 
înstrăinaţi ori pustiiţi oamenii speră, chiar și atunci când au obosit să se tot bucure 
de ceea ce nu-i împlineşte. 

Diferenţe între oameni care speră la fel, care tind spre un ideal similar, rezidă 
în experiențele pe care le au. O parte din aceste experienţe şi le-au cerut şi, nu ştim 
care solicitarea au făcut-o prin trăsături bune sau rele, ştim însă că speranţa de 
acum ascund speranţe mai vechi care s-au dovedit inutile. Astfel, dintr-un 
mecanism într-altul, de la o perioadă la alta, de la o vârstă la alta oamenii aşteaptă 
ca mersul firesc al lucrurilor, natura, universul să le îndeplinească dorinţe, să le 
ofere de la sine ceva. Această situaţie tristă cere, cum este de aşteptat, vindecători 
pe măsură. În felul acesta, descoperim că soluţiile pe care le avem în jur sunt 
pentru a ne vindeca sufletul, pentru a ne echilibra mintea şi nu pentru a ne 
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îndeplini dorinţele care ne spun că traversăm lipsuri care ne fac să suferim. 
Realitatea de dincolo (adevărul din spatele cortinei) este diferit de ceea ce vedem, 
pentru că văzul este dresat să vadă doar roşu ori doar galbenul din spectrul rogvaiv 
şi nu fluxul alb, imaculat cel care purifică, acela care înalță sufletul şi îl face să 
înţeleagă spre ce se înalță şi ce anume să planteze aici, în urmele de paşi pe care le 
lasă pe pământ, care este chipul triunghiului cu vârful în sus şi care este cel cu 
vârful în jos din idiograma inimii. 

Venus azi, traversând conjuncţia cu Chiron, aduce asteroidul spiritualităţii, 
pe vindecătorul Chiron, în postura de a fi în conflict interior cu aspiraţia. Jupiter, 
cel care încălzeşte materia şi o contractă pentru a o pregăti pentru salt, ne spune că 
substanţa pe care o avem, gândul ori sentimentul, că structura mentală ori că 
întregul edificiu al vieţii este bolnav şi că nu va rezista la o presiune atât de mare. 
Dacă prin Chiron oamenii află azi ce-i doare, care le sunt slăbiciunile, iar, în relaţii, 
descoperă care este elementul cu care se stresează unii pe alţii, prin Venus ei se 
simt tentaţi să-şi caute asocierea, să se unească în grupuri, în asociaţii, să se caute 
unii pe alţii şi să-şi vorbească despre ceea ce nu au, despre ceea ce le lipseşte 
unindu-se în speranţă. 

Unii vor considera aceasta o atitudine primitivă, dominată de teamă şi care 
este alimentată de un instinct primar, gândind că, fiind aşa, nu poate cere drept 
finalitate decât împlinirea unui element ce ţine de simţurile fizice, de plăcerea 
lumească. Chiron doreşte să vindece lumea prin înţelegere, prin adâncirea 
percepţiei, prin cercetare, prin cunoaştere, prin purificarea sufletului, prin 
transmutarea naturii inferioare, nu prin satisfacerea ei. De aici şi conflictul dintre 
aspiraţie şi necesitate, dintre nevoia solicitată şi cea îndeplinită. 

Printre învăţăturile creştine circulă adesea conceptul că Dumnezeu nu dă 
niciodată omului ceea ce cere, ci ceea ce are nevoie şi prin asta îl face privilegiat. 
Despre asta va fi vorba azi, despre a primi ceea ce ne este necesar şi care se va 
dovedi a fi în disonanţă cu ceea ce cerem. 

Mulţi dintre cei care practică astrologia când dau peste aspecte stresante 
sunt, adesea, confuzi şi temători în a emite păreri clare despre ceea ce pot 
predispune acestea, mistificându-le încă din stadiul de definiție, nu pentru a le 
pune în slujba sufletului, ci pentru a ascunde carenţa de înţelegere. Careul şi 
opoziţia sunt aspecte stresante care pot face referire la aceleași trăsături, diferenţa 
constând în faptul că o cuadratură va indica o problemă de factură interioară, 
sufletească, personală, care se consumă în interiorul grupurilor, iar opoziţia o 
scoate pe acestea în afară, o expune, şi împreună cu ea ceea ce poate slăbi rezistenţa 
individului sau a grupului. Când avem careuri şi opoziţii avem şi tensiuni 
interioare, dar și complicaţii sociale şi din tandemul acestora, din balansul născut 
din raportarea tensiunii interioare la un obstacol exterior se naşte înţelegerea 
realităţii. Tocmai de aceea, absența careurilor ori a opoziţiilor din temă este văzut 
de astrolog ca un neajuns. Până să ajungă să fie văzute ca nişte provocări careurile 
şi opoziţiile enervează, creează repulsie, nemulţumire, poate chiar revoltă. Deşi 
mulţi consideră că tensiunea în sine este provocarea, că altfel, nu am ajunge să 
înţelegem dacă nu există stimul, ea nu face referire la funcţie, ci la anatomie, adică 
un anume organ nu ştie să secrete substanţa care i se cere şi dacă s-ar axa pe asta ar 
fi perfect, însă (şi aici intervine cuadratura sau opoziţia) oamenii se stresează la 
maximum că nu pot face şi, în timp, uită să mai şi facă. În felul acesta, pierd timp 
arătându-se nemulţumiţi, în loc să muncească pentru a obţine ceea ce le lipseşte ori 
să-şi însuşească deprinderea pe care nu o au. Doar aşa careul şi opoziţia sunt 
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provocări, altfel sunt surse de suferinţă şi decădere şi în analize facem clar 
diferenţa între cele două direcţii. 

Astfel, conjuncţia dintre Venus şi Chiron ne îndeamnă să vedem în orice 
ajutor din jur un mijloc de a ne combate stresul plictiseala, suferinţa, boala, însă, în 
realitate, careul acestora cu Jupiter, ne spune că în sfera interioară, în adâncul 
sufletului, nu credem în nimeni şi nimic, nu acceptăm, respingem ceea ce ne invită 
la efort, la muncă, la studiu. Dacă ne revoltăm şi considerăm că, ascunzând aceste 
atitudini, suntem protejaţi ori, mai rău, suntem îndreptăţiţi să le avem, atunci când 
le scoatem pe zona publică, dăm peste opoziţia Lunii cu Lilith, nu pentru că ne 
căutăm singuri probleme, ci pentru că, gândind că suntem nedreptăţiţi, căutăm în 
afară oameni care se simt la fel şi fuzionăm cu ei pe o energie dizarmonică (Luna se 
afla în Săgetător, guvernat de Jupiter). Observând că eşuăm ori dând peste o 
nemulţumire şi mai mare, ne întoarcem din nou în intimitate unde vom da peste 
careul Lunii cu Marte, care ne va personaliza nemulţumirile şi ne va îndemna să-i 
acuzăm pe ceilalţi din jur de problemele noastre. 

Privind în ansamblul său, acest mecanism poate fi cauza unor compromisuri 
puternice pe care le vom realiza azi şi cine se va strădui să-l înţeleagă, cine va dori 
să-l integreze corect va renunța la a mai pierde timpul gândindu-se că toată lumea 
este împotriva sa, la a-şi plânge de milă, la a se adânci în dezamăgiri şi va face totul 
pentru a-şi schimba gândul, sentimentul, viziunea de ansamblu. Uneori este greu, 
alteori este cumplit de greu să te ridici când povara de pe umeri îţi este mai mare, 
dar asta înseamnă autovindecare, asta înseamnă conjuncţia Venus-Chiron, asta 
înseamnă depăşirea unui obstacol şi înţelegerea diferenţelor dintre provocare şi 
decădere, dintre a ni se oferi şansa de a înţelege un tip de experienţă şi a ne arăta 
imaturi în faţa vieţii. 

Conjuncţia dintre Venus şi Chiron, care ne pune la încercare răbdarea şi 
disponibilitatea spre efort, se manifestă când Luna din Săgetător se află în Perioada 
fără direcţie, ceea ce înseamnă că nu vom fi constrânşi să o luăm pe calea cea bună, 
nu vom fi ajutaţi să ne îndreptăm spre lumină, chiar dacă o vedem. Această 
Perioadă fără direcţie se va traduce sub forma unei oboseli accentuate, una 
mentală, afectivă, ca o stare de saţietate faţă de o prezență, o atitudine, un tabiet ori 
faţă de viaţa însăşi. Perioada fără direcţie a Lunii este, în acelaşi timp, de un real 
folos pentru că ne menţine în interior, ne ţine acolo unde de fapt este problema cea 
mai mare. Sigur, aşa va fi pentru cei care vor dori să-şi exploreze adâncimile 
sufletului. Cei care caută împliniri, care urmăresc mersul astrelor pentru a şti din 
vreme ce li se va întâmpla, care nu vor fi tentaţi să mişte nici măcar un deget pentru 
a ajusta tensiunea ce vine asupra lor prin unghiurile de azi vor traversa o zi cu 
confirmări negative. Vor pierde vremea citindu-i pe ceilalţi şi spunând �Am avut 
dreptate�, urmărindu-le comportamentul şi arătându-se atotştiutori ori reuşind 
astfel să transforme o provocare a destinului într-un mijloc de a accentuare a 
suferinţei. 

La nivel comun, evenimentele acestei zile vor aduce o anume tensiune în 
cuplu, un consum suplimentar pe sarcini profesionale, o respingere a obligaţiilor ce 
ne revin prin atribuţiile profesionale ori datorită unui element care a fost omis, că a 
întârziat ori a fost înlăturat sau restructurat. 

Prin urmare, 5 februarie ne pune la încercare sinceritatea şi înţelegerea 
fenomenului vieţii. Prin ceea ce ni se întâmplă azi oamenii devin instrumente 
pentru îndeplinirea unor solicitări, mijloace pentru a ne pune în valoare, expresii 
ale tristeţii ori a bucuriei şi de la sine ei nu-şi vor putea observa calitatea pe care o 
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deţin. Că se lupta cu sine ori că se împacă mai mult sau mai puţin cu ceea ce îi 
frământă.  

Puţini înţeleg că de fapt problemele exterioare sunt expresia unor tensiuni de 
ordin interior şi atunci când refuză să-şi înţeleagă puterea personală şi direcţia spre 
care se îndreaptă destinul ajung în ipostaza în care întreaga viaţa să le fie dată peste 
cap ori canalizată într-o direcţie neplăcută. Ceea ce repară este de scurtă durată, 
compromiţător şi, deci, totul va fi menit să justifice această tendinţă de a trai o 
viaţă plină de privaţiuni, insatisfacţii ori boală. Mulţi dintre acestea nu acceptă să li 
se spună că, prin gândurile şi sentimentele pe care le întreţin, menţin boala, eşecul, 
nefericirea şi tristeţea într-o zonă accesibilă şi dacă, dintre aceştia, câţiva, mai 
curioşi din fire, se apucă de meditaţie, de studiul ştiinţelor ezoterice, zona tristeţii 
este ţinută aproape, este invocată de fiecare dată când procedurile pe care le aplică 
nu dau rezultate. Utilizând această întoarcere la profan practicantul nu-şi dă seama 
că de fapt se vulnerabilizează mai mult decât ar face-o un începător care se implică 
din când în când în activităţi sacre. 

Ghizii, instructorii, maeştrii consideră că alegerea căii spirituale să se facă 
după depăşirea unor încercări. Acesta este, de fapt, mesajul întregului univers, cel 
care găzduieşte fiinţe în diferite stadii şi nivele. Problema apare când omul comun, 
obişnuit să practice după articole postate pe internet, după diferite cărţi ori sub 
îndrumarea unor schizofrenici care îşi disimulează foarte bine adevărata natură, 
confundă încercarea cu suferinţa şi persistând în lucrul cu energia, fără a avea 
maturitatea necesară, acumulează o experienţă periculoasă care, la un moment dat 
trebuie resetată. Aşa ajung mulţi să retrăiască o serie de evenimente fără să 
înţeleagă de ce acestea vin din nou asupra lor, cu întregul arsenal de stări şi 
gânduri, de ce toate vin iar şi iar şi nu rămân acolo în istorie. 

Într-un mod cu totul şi cu totul magic, azi conjuncţia dintre Venus (cea care 
ne aduce Ştiinţa Cerului) şi Chiron (vindecătorul) obstacolele devin profesori, 
chipurile lor sinistre se dezbracă de măşti şi, pentru o zi, îngheaţă și ne ajuta să 
înţelegem. Nu trebuie decât să fim interesaţi de acest lucru, să fim puternici în a 
îmbrăţişa înţelegerea, adică lucrurile noi care ne întâmpină, nu recunoaşterea, 
adică lucrurile vechi îmbrăcate în straie noi. 

Aşa după cum vedem multe dintre elemente de ordin interior se răsfrâng 
asupra vieţii sociale şi devin obstacole. Azi obstacolul interior ne vorbeşte despre 
chipul pe care şi l-a uitat în sufletele noastre. El devine Duhul din Lampa lui 
Aladin, cel care poate face orice mai puţin să fie liber, pentru că Lampa, chipul său 
din interior (promisiuni, jurăminte, angajamente, datorii, ambiţii, orgolii), îl ţine 
captiv. 

Gama evenimentelor, pe acest fond, este extrem de variată pentru că 
mecanismul încurajează elementul individual să se exprime după cum îi este rostul. 
Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi de 
lumina spiritului. Nu am venit aici ca să uităm cine suntem, asta este doar o 
consecinţă a interacţiunii cu planul fizic, ci pentru că, făcuţi după chipul şi 
asemănarea Domnului, suntem, asemenea Lui, Creatori. A fi Creator în uitare 
înseamnă a genera haos, adică suferinţa, însă nimeni nu se deplasează prin acest 
labirint în van. Încurcarea traseelor, ca azi, ni se întâmplă atunci când confundăm 
provocarea cu suferinţa şi ne considerăm condamnaţi. 
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Miercuri, 6 martie 
Miercuri  6- 3-2013  2:13    Luna (Sag) --> Capricorn 
Miercuri  6- 3-2013  7:50    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Miercuri  6- 3-2013 14:27    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Miercuri  6- 3-2013 18:49    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 
Miercuri  6- 3-2013 20:36    Luna (Cap) Sex (Pis) Venus 
Miercuri  6- 3-2013 21:14    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 
Miercuri  6- 3-2013 21:21    Luna (Cap) Sex [Sco] Saturn 
Miercuri  6- 3-2013 22:07    Luna (Cap) Sex [Pis] Mercury 

 
Trecerea Lunii în Capricorn ne aduce din nou în postura de a ne întoarce la 

lucrurile cele mai importante şi necesare, la a ne diminua îndrăzneala, a cunoaşte 
ori a dori de a ne ridica foarte sus. �Caracterul fără inteligență poate multe, însă 
inteligenţa fără caracter nu valorează nimic.� spunea Cicero şi azi pornind de la 
această explorare a nevoii de a avea un caracter, de a fi utili celor din jur, de a ne 
ridica la nivelul aşteptărilor, însă nu prin extensii ale zonelor afectiva ori mentală, 
ci printr-o recunoaştere a valorilor care există în jur, printr-o stabilizare a criteriilor 
de expresie, printr-o înţelegere adecvată a vieţii şi a oamenilor care participă la 
formarea ei. 

În prima zi de Capricorn (Luna în Capricorn), Luna împlineşte nu mai puţin 
de şapte aspecte din care cinci sunt sextile (Lună-Neptun, Lună-Chiron, Lună-
Venus, Lună-Saturn şi Lună-Mercur) aducând un elogiu inteligenţei practice, 
explorărilor intelectuale, dezvoltării gândirii într-o direcţie constructivă menită să 
ne încurajeze spre a folosi discernământul asimilat în zilele anterioare. Luna, prin 
greutatea pe care o va pune pe experienţă, va susţine tendinţa de a ierarhiza 
criteriile, de a face o ordine în gânduri, în priorităţi, de a face ordine printre 
lucrurile din dulap, pentru a sesiza în ordine fişierele din calculator, pentru a vedea 
relaţiile sociale pe baza importanţei ori a utilităţii. 

Prin aceste nevoi, impulsuri ne întoarcem spre bunul simţ, spre 
comportamentul de bază pentru că simţim că nimic nu ne mai obligă să ne 
manifestăm în afara terenului cunoscut, în afara a ceea ce ştim şi putem să facem 
simplu. Unii vor vedea această dinamică astrală ca o întoarcere la un simţ, ca o 
revenire la ritmul de lucru pe care-l aveau cu luni sau poate ani de zile în urmă sau 
ca o reîntoarcere la modul agitat şi greoi de a percepe viaţa. 

Pentru că sextilele domină în seria aspectelor de azi, inteligența, schimbul de 
valori şi flexibilitatea sunt elementele care ne vor ajuta să înţelegem lumea, 
oamenii şi să le acordăm acestora importanța după ceea ce au reuşit să probeze 
anterior. Pentru că ştim care este calitatea societăţii în care trăim, energia cu care 
vor lucra sextilele va fi extrasă din zonele inferioare ale gândirii, de acolo de unde 
credem că ne vin educaţia și spiritul practic. 

Ca şi în cazul relaţiei dintre careu şi opoziţie, relaţia dintre sextil şi trigon va 
urmări acelaşi şablon. În timp ce sextilul face referire la trăsături care se manifestă 
în interior, trigonul scoate calitatea, talentul, abilitatea, intenţia, acţiunea şi le duce 
spre exterior. Cele cinci sextile la care participă Luna, dintre care două sunt cu 
Saturn şi Mercur în mers retrograd ne smulg un surâs de durere în faţa unor 
adevăruri care ni se vor perinda azi prin faţa ochilor. Cugetăm, manevrăm uşor 
ideea şi, prin intermediul ei facem acelaşi lucru şi cu cuvântul, însă ceea ce 
descoperim este neplăcut. În felul acesta, descoperim că inteligența şi caracterul 
sunt elemente care coexistă, nu se confundă şi când se completează aduc fiinţei 
abilitatea de a se pune în valoare, de a găsi cele mai potrivite mijloace pentru a se 
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exprima, pentru a-şi cultiva creativitatea, pentru a face din gânduri şi, deopotrivă, 
din sentimente, cel mai potrivit mijloc pentru a ridica, pentru a se pune în valoare. 

Dacă sextilul Lunii cu Neptun ne ajută să ne valorificăm sensibilitatea, cel cu 
Chiron să o împărtășim prin expresii, noţiuni, prin mijloace care să ne permită o 
repararea a corpului, a minţii, a sufletului, a relaţiilor, sextilul Lunii cu Venus ne va 
face să le exprimăm pe acestea printr-un rafinament aparte, prin căldură, prin 
ingeniozitate, prin senzualitate. Toate acestea, privite ca un complex de elemente 
psihocomportamentale ce fac trimitere la plăceri personale, bucurii intime, cele pe 
care nu dorim să le facem cunoscute celorlalţi, ci doar să le trăim cum putem mai 
bine şi mai personal, atunci când întâlnesc planetele Saturn şi Mercur, aflate acum 
în plin mers retrograd, survine o contracţie, o interiorizare, o adâncire în 
confirmări negative, o pătare a acestor trăiri prin apelul la evenimente pe care nu 
le-am înţeles, care strigă acum din trecut şi care nu ne ajută să trăim în prezent. 
Aceste sextile vin spre noi cu evenimente ce reprezintă o urmare a înţelegerii de 
ieri, aceea de a face distincţie clară între încercare şi suferinţă, între a vedea clar şi 
lucid greşeala, a o recunoaşte cu sinceritate şi a reuşi să ne iertăm pe sine pentru a 
permite mentalului ori modului de a simţi să se compromită în felul acesta. 

Este lesne de înţeles, că ideea de compromis are acum alte conotaţii, una se 
înţelegea, pe vremuri, prin compromis şi alta înseamnă azi şi asta nu pentru că 
omul, ca individualitate, a reuşi să modifice sistemul de percepţie, ci pentru că 
societatea în sine lucrează prea mult cu energii inferioare, că lipsa disciplinei, a 
seriozităţii, a muncii face din sfera gândurilor şi a sentimentelor un teren fertil pe 
care sunt crescute nu flori frumoase şi parfumate, ci buruieni perene. 

Sextilul Lunii cu Saturn înseamnă stabilitate, cel cu Mercur sugerează 
mobilitate şi fuziunea acestora în sfera interioară înseamnă traversarea unui proces 
de du-te – vino, o agitaţie sufletească în care valorile stabile nu mai sunt stabile 
pentru retrogradarea lui Saturn ne spune că a venit momentul să le reparăm, iar 
informaţiile nu mai sunt de actualitate, nu se mai potrivesc procesului ori sunt 
pierdute, uitate, anulate. 

Aşadar, ne rămâne doar bucuria de a deţine o experienţă incompletă pe care 
nu avem cum să o reparăm pentru că paradoxal şi îndemnul şi structura sunt în 
declin, sunt lezate, şubrezite, supuse suspiciunii ori nepotrivite pentru a fi abordate 
aşa cum suntem tentaţi să o facem acum. Ceea ce ne îndeamnă azi poarta eticheta 
�De acest lucru nu trebuie să te atingi�. Privind în fata lucrurile de care nu ai voie să 
te atingi pentru că vârtejul te trage înapoi, dar nu dispui de cele necesare pentru a 
îndeplini acest îndemn, te simţi în fața fructului oprit. Cei care ştiu să-şi controleze 
gândurile, care obişnuiesc să fie selectivi cu ceea ce le trece prin minte şi dacă prin 
voinţa proprie nu reuşesc să se controleze atunci întind mâna spre o carte unde 
găsesc cele necesare înţeleg că se află în faţa unui impas. Păcatele tinereţilor îi 
îndeamnă spre reculegere, spre reparare, spre regrete, nu-şi permit să se scufunde 
acum în melancolie, dar ştiu că viitorul, cel puţin cel al următoarelor aproximativ 
şapte zile, până la conjuncţia Lună-Uranus, este incert, neplăcut, apăsător şi menit 
să-l îndrepte pe individ spre muncă, efort şi implicare. Rezultatul va fi o altă 
confuzie, de această dată una menită să tulbure legătura dintre viaţa privată şi cea 
publică, ceea ce va întări tensiunea interioară şi ne va spune că aşa nu mai putem 
merge, că oricât de dureroasă este acţiune sau hotărârea, va trebui să alegem. 

 Prin urmare, 6 martie ne aduce prea multe gânduri, prea multă 
informaţie şi prea puţină posibilitate în a alege corect. Mulţi se vor speria în faţa 
acestei diversităţi şi nu dori să accepte compromisul, izolarea, solitudinea, refuzul 
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acţiunii, liniştea ori detaşarea de consecinţele problemelor. O simplă greşeală a 
trecutului cere azi reflecţie, meditaţie, acţiune ori schimbarea priorităţilor ca şi cum 
episodul din trecut, cel care la vremea aceea s-a consumat într-un mod pe care 
acum îl considerăm greşit, s-ar fi împlinit altfel. În felul acesta, suntem parte dintr-
un imens paradox în care deşi trecutul nu poate fi schimbat, deşi o vorbă spusă nu 
mai poate modifica prin nimic adâncimea rănii produsă încercă iar şi iar că poate 
până la urma ceața produsă de defecţiunea aparatului se risipeşte şi prin minune 
totul îşi revine. 

Episodul astral al acestei zile este o puternică lecţie de gândire, una care îl va 
pune pe individ în dificultate, care îi va arăta multe episoade, multe întâmplări, dar 
dintre acestea doar una singură poartă informaţia reală a viitorului. Abia vineri 
vom înţelege care este secretul viitorului, ce ne ni se prefigurează, care sunt 
partenerii de dialog, de viaţă, de afaceri, care este poziţia pe care o ocupăm şi cum 
se prezintă structura materialului pe care dorim să-l ajustăm. 

Multe se vor petrece la interior acum, astfel că în mod sigur cu toţii vom 
traversa o zi în care avem nevoie de ajutor, să nu fim siguri, să nu ne atribuim cu 
aroganţa roluri de învingători, să nu ne încredem peste măsură în puterile pe care 
nu le-am mai probat în situaţii de genul acesta, să nu ne implicăm în tratative, 
relaţionări, schimburi de idei fără a avea în jur persoane care să ne împărtăşească 
opinia. Efortul individual se pare că este elementul cel mai vulnerabil al zilei şi el se 
va desfăşura pe baza mecanismului descris mai sus. 

Recomandarea pentru această zi, ca abordare individuală, este aceea de a 
gândi mai mult ori înainte de a ne desfăşura într-o direcţie. Cei mai puternici 
oameni au probat asta prin control, prin înţelepciune, prin spirit practic, printr-o 
siguranţă de sine care nu a fost niciodată un fapt întâmplător. Liniştea se cultivă, la 
fel ca şi iubirea, înţelegerea, toleranța sau profunzimile sufletului. Oricare dintre 
acestea sunt elemente de progres în mâna unui individ bine intenţionat care atunci 
când se uită în interiorul său vede lumina, nu monştri de care fuge cu teamă şi 
repulsie. Lumina în interior se aprinde uşor, doar dacă se găseşte elementul care va 
arde, adică pasiunea care ne va face mici Prometei la fiecare gest pe care-l facem, cu 
fiecare atitudine pe care o avem ori  prin orice faptă în care să ne consumăm. 

 
Joi, 7 martie 

Joi  7- 3-2013  4:02   Venus (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Joi  7- 3-2013  5:06   Venus (Pis) Tri [Sco] Saturn 
Joi  7- 3-2013  6:36     Sun (Pis) Sex (Cap) Luna 
Joi  7- 3-2013  6:54 Mercury [Pis] Con (Pis) Venus 
Joi  7- 3-2013  9:16 Mercury [Pis] Tri [Sco] Saturn 
Joi  7- 3-2013 10:23 Mercury [Pis] Sex (Cap) Pluto 
Joi  7- 3-2013 12:18    Luna (Cap) Sex [Sco] Node 
Joi  7- 3-2013 23:14    Luna (Cap) Sex (Pis) Mars 

 
Venus şi Mercur devin azi vedete. Venus, împlinind două aspecte cu Pluton 

(sextil) şi respectiv Saturn (trigon), iar Mercur implicându-se în trei aspecte, 
conjuncţie cu Venus, trigon cu Saturn şi sextil cu Pluton. După cum vedem pe cerul 
acestei zile toate aceste planete sunt dispuse în vârfurile unei configuraţii numită 
Triunghi minor, cu Pluton planeta focar. Într-un colţ îl avem pe Saturn, iar în 
celălalt, avem o grupare de mai multe planete ce au în mijloc pe Venus şi pe Mercur 
aflate în conjuncţie. Acestea aduc alături de ele pe Chiron, pe Neptun şi, de 
asemenea, Soarele. Asta înseamnă că vârful acestui Triunghi minor aduce zilei o 
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greutate foarte mare şi pentru că solicită celelalte planete din celelalte două vârfuri 
foarte mult, dar şi pentru că reprezintă un punct într-o altă configuraţie numită 
Aripi de pasăre, alături de Pluton, de Uranus şi de Jupiter. 

După cum vedem, aspectele acestei zile sunt grupate, sunt strânse în jurul 
unui ideal, sunt supuse unor încercări majore. Asta înseamnă că evenimentele şi 
lucrurile vor merge pe două direcţii, fie oamenii se vor arăta azi lipsiţi de inspiraţie, 
dispuşi să se implice în activităţile care le vin la mână, în ceea ce au de îndeplinit 
rapid cu instrumentele pe care le au alături de ei, fie se implică în demersuri foarte 
mari, foarte ample, complicate şi care nu duc nicăieri. Dezamăgirea este elementul 
principal al acestei zile însă în cea mai mare parte, datorită unghiurilor împlinite 
acum şi intensităţii magnetismului astral, această dezamăgire poate avea şi un 
rezultat pozitiv. Nu poate fi desprinsă conjunctura aceşti zile de contextul întregii 
săptămâni. Suntem îndemnaţi să ne folosim ideea, sentimentul, pentru a clădi, 
pentru a construi, pentru a ne da seama cât de departe suntem de ţinta pe care ne-
am propus-o. Acest ideal, această formă de manifestare, de comportare îi împarte 
pe oameni în două categorii. 

În prima categoriei sunt cei influenţaţi de triunghiul minor, cu Pluton focar, 
care sunt siguri pe ceea ce au de făcut şi care sunt tentaţi să se implice în activităţi 
cu finalitate imediată. Aceştia sunt oamenii care uzează de tot ceea ce au în jur, care 
pot greşi foarte uşor încercând să transforme o situaţie negativă într-una pozitivă, 
considerând că dispun de experienţa necesară, de puterea necesară sau că în sfârşit 
destinul le oferă ocazia să demonstreze că nu au trăit degeaba, că nu au învăţat 
degeaba, că nu au parcurs în ultima perioadă anumite experienţe degeaba. De 
partea cealaltă, sunt indivizii care se axează pe aripile de pasăre şi care sunt 
motivaţi de confuzie. 

Confuzia, privită de ei ca un semn de întrebare, ca o suspiciune menită să le 
îmbogăţească bagajul de cunoştinţe sau să-i facă să se îndoiască de ceea ce este 
incomplet sau superficial, le complica azi viaţa mai mult decât cred. Pentru că se 
axează în general pe careul dintre Uranus şi Pluton ceea ce demarează azi are o 
durată de viaţă de aproximativ şase zile. Luna ieri a fost în conjuncţie cu Pluton şi 
până miercurea viitoare se va afla în postura de purtător de lumină. Poartă mesajul 
complicat şi dur al nevoii de explorare, a nevoii de înţelegere a propriilor gânduri şi 
de identificare a abilităţilor şi puterilor personale pe care să le folosească în scopuri 
benefice, nu împotriva individului şi nu pe baza unor traume pe care nu şi le-a 
înţeles. Acest element stă la baza atitudinii pe care cei mai mulţi dintre oameni o 
manifestă atunci când traversează crize în relaţiile personale. Chiar dacă nu se 
împlineşte la grad perfecte azi, traversam, pe lângă unghiurile indicate mai sus, şi 
un sextil între Marte şi Junon. Junon pe ultimul grad din Capricorn caută 
dezamăgirea din jur pentru a-şi justifica solitudinea şi inadaptarea pe care le-a 
dezvoltat în ultima perioadă. Ceea ce se demarează pentru această categorie de 
oameni astăzi şi se va finaliza săptămâna viitoare miercuri are la bază şi această 
dezamăgire. Pe asta se bazează practic cele două careuri care participă la formarea 
configuraţiei numită Aripi de pasăre. Pe de o parte, această dezamăgire faţă de 
oameni din jur, de structurile statului, de mersul vremurilor, faţă de tot ceea ce am 
acumulat până acum şi, de partea cealaltă, teama că viitorul nu ne va putea oferi 
nimic bun. 

Această categorie de oameni va fi şi cea mai vitregită dintre toate pentru că 
va pune la bătaie o experienţă la care nu trebuie să o folosească acum. Vor face apel 
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la cunoştinţe pe care nu le-au înţeles suficient de bine, la noţiunile care nu s-au 
sedimentat, ori la acumulări, depozite, rezerve la care nu trebuie  să umble.  

Dacă în primul caz avem de-a face cu �Eu sunt făuritorul propriului meu 
destin� în al doilea caz cel mai potrivit dicton este �Crede şi nu cerceta�. 

 Este de la sine înţeles că, iniţial, cele două categorii de persoane nu se vor 
deosebi foarte clar pentru că ambele au la bază o ambiţie, aceea de a demonstra, în 
faza incipientă aceasta va fi confundată cu ambiţia de a supravieţui. Cu cât 
avansează mai mult în desfăşurarea evenimentelor cu atât oamenii se vor arăta 
diferiţi, se vor diferenţia mai mult unii de alţii. Suntem încă în perioada în care 
activează gruparea de planete din Peşti şi nu trebuie să uităm ca orice tip de 
experienţă pe care-l traversam trebuie încadrat în context, trebuie dezvoltată în 
raport cu viziunea de ansamblu. Nimic nu se întâmplă pentru a fi păstrat, încuiat în 
sfera intimă, ci în permanenţă ceea ce simţim, ceea ce gândim, ceea ce vine spre 
noi, oricât de personal este trebuie raportat la contextul în care se manifestă, la 
grup, la societate, la rasa umană în ansamblu, la evenimente similare, la contextul 
istoriei, la tot ceea ce se află în jur. 

Luna va face azi un joc periculos. Ea se va afla în sextil cu Capul Dragonului 
neputând să medieze tendinţa Nodurilor, asta înseamnă că astăzi ne confruntăm cu 
un nou paradox. Indiferent de categoria în care ne aflăm avem impresia că facem 
lucruri importante şi că de fapt sfidam ceea ce ne deranjează, ceea ce ne consuma, 
ceea ce ne umileşte ori ceea ce ne limitează cel mai mult. Procedând aşa, vom fi 
tentaţi să credem că suntem pe linia destinului şi că undeva acolo în ceruri, în 
adâncul sufletului se acumulează o experienţă aflată în consonanţă cu menirea sau 
scopul pe care ni l-am propus. Este posibil să ne înşelăm pentru că aplicaţia 
sextilului dintre Marte şi Junon ne aduce o tentaţie mult mai dificilă şi mai 
complicată decât ne frământă de câteva luni bune Lilith în Gemeni, aceea de a ne 
îndoi de calitatea alegerilor. Dacă Lilith în Gemeni ne va spune că o alegere proastă 
este bună, sextilul dintre Marte şi Junon ne face să ne îndoim de alegerile bune pe 
care le-am făcut. Diferenţa dintre cele două este dată de calitatea acţiunii, nu de 
impresia pe care o avem despre acţiunea aleasă sau săvârşită. Deci vom pune 
îndoială pe profunzimea lucrurilor, pe adâncimea lor, pe acea scânteie care există 
între oameni, pe parfumul unei fapte pe care nu o mai putem repeta. Procedând aşa 
este foarte posibil, la cea mai mare parte dintre oameni, să facem alegeri, să ne 
implicăm în acţiuni care sunt împotriva destinului. Dacă având în față memoria 
clară a unei acţiuni spunem că nu ne folosesc beneficiile acesteia, pentru că nu le 
înţelegem, la fel de simplu putem să alegem beneficii care nu sunt utile destinului, 
dar pe care le înţelegem. Acest paradox ne duce în ipostaza în care să săvârşim azi 
fapte care sunt superficiale, prea de suprafaţă, prea plăcute, prea comode, prea 
interesante, prea uşoare, dar care sunt lipsite total de conţinut sau de esenţa care 
ne este necesară pentru a da curs unui îndemn al destinului. 

Pentru că planetele sunt grupate, vom avea impresia că evenimentele se 
consumă mult mai repede decât ne aşteptam, mult mai urgent decât s-a programat 
şi cu un consum de energie mult mai mare decât am calculat iniţial. Această 
percepţie va fi reală însă, ca în cazul multor ipostaze confuze ale acestei luni, spre 
exemplu, în care prinzi hoţul cu minciunea şi nu-ţi foloseşte la nimic adevărul, 
această percepţie nu influenţează cu nimic mersul evenimentelor, nici direcţia spre 
care se îndreaptă şi nici nu le poate modifica acestora durata şi modul cum se 
succed. 
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Indiferent de categoria în care ne aflăm, trebuie să luăm în considerare faptul 
că sunt accentuate trei zodii reci, Scorpionul, Capricornul şi Peştii şi, de partea 
cealaltă, Berbecul şi Gemenii, prin sextilul care se construieşte între Uranus şi 
Jupiter, în ipostaza în care Jupiter nu mai este lezat de o conjuncţie pe care să o 
exploreze cu Lilith, modul în care ne folosim inteligenţa, modul cum apreciem 
experienţele de viaţă, tipul de acţiuni spre care ne îndreptăm vor fi impulsionate de 
o puternică ambiţie şi va răscoli în adâncul sufletului mult mai mult decât pare la 
prima vedere. De aceea, pentru a nu strica este important să fim serioşi şi implicaţi 
în acţiunile care vin spre noi. Atât Scorpionul, cât şi Capricornul, dar şi Peştii sunt 
zodii care cer spirit practic în elementul pe care-l patronează. Scorpionul doreşte 
putere, Capricornul vrea să-şi vadă ambiţia împlinită, iar Peştii vor căuta tot timpul 
confortul în expansiune, în diversitate. Toate acestea, se adună într-un regal de 
forţe prea mare şi prea greu pentru spaţiul unei zile. Este important să ne aşteptăm 
azi ca multe din episoadele care vin spre noi să se întindă până la toamnă, până 
când Saturn şi Capul Dragonului vor fi în conjuncţie, moment în care vom înţelege 
de ce am traversat aceste episoade, de ce ni s-a-ntâmplat acum anumite lucruri şi 
de ce am reacţionat într-un anumit fel. 

Prin urmare, direcţiile acestei zile se vor ocupa de elementele de 
stabilitate. Tocmai de aceea oamenii se împart în două categorii: cei care sunt siguri 
pe ceea ce au obţinut şi cei care nu sunt în stare să-şi vadă obiectiv realizările de 
până acum. În faza incipientă, cele două categorii nu se deosebesc foarte clar, însă 
cu cât acţiunea este mai avansată cu atât mai mult se va citi în conţinutul ei 
motivaţia pe care o are la bază.  

Cu toate acestea, dincolo de aceste motivaţii există nişte experienţe, iar 
modul cum sunt selectate experienţe care vor fi folosite ca substrat pentru diverse 
motivaţii ne îndeamnă pe noi astăzi să închidem cercul acţiunilor şi să spunem că 
tot ceea ce trebuie să fie eficient, tot cea ce este benefic, tot ceea ce înnobilează 
sufletul omului, are nevoie de expansiune, are nevoie de o anumită trăsătură a 
expansiunii, aceea de a raporta toate elementele personale, la contextul la care se 
manifestă, ca şi cum am analiza cercurile produse de o piatră aruncată în apa unui 
lac faţă de cea aruncată în apa oceanului. Lucrurile sunt diferite şi numai 
raportându-le la context ne dăm seama de amplitudinea lor, de durabilitatea lor şi 
de seriozitatea celui care le-a generat. 

În sensul comun, cel desprins din calitatea unghiurilor care se împlinesc azi, 
7 martie va fi o zi în care individul se va confrunta cu ceea ce îi place cel mai mult să 
facă, cu ceea ce-i conferă o anume stare de confort, cu ceea ce îi înnobilează 
sufletul. Asta înseamnă că unii vor constata că îşi amintesc mult mai bine ce s-a-
ntâmplat, cu mai multe detalii şi pot judeca la rece situaţiile pe care le-au parcurs. 
De asemenea, în privinţa trecutului, a istoriei personale, oamenii vor fi implicaţi şi 
eficienţi, însă nu vor reuşi să facă acest lucru când vine vorba despre perspectiva 
evenimentelor pentru că, obsedaţi de nevoia de confort, nu vor şti cum se vor simţi 
mâine, poimâine, peste câteva zile. Pot să anticipeze suita gândurilor, pot să 
anticipeze anumite motivaţii care stau la baza alegerilor, însă nu pot anticipa cum 
se vor simţi peste câteva zile nici dacă îşi programează în detaliu acest lucru. 
Această carență informaţională este întreţinută azi de retrogradarea planetelor 
Mercur şi Saturn, iar asta înseamnă că oricât de mult am încerca să ne separăm de 
dinamica şi de complexitatea contextului în care acţionăm azi, tot aici ajungem, tot 
la nevoia de a trăi prezentul cu ceea ce avem în jur, însă de a ne raporta în 
permanenţă la context, iar a ne raporta la context implică, în primul rând, a 
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respecta experienţele pe care le avem şi a privi încrezători spre cele viitoare, chiar 
dacă ne putinţa de a ne păstra starea de confort pune în adâncul sufletului o 
picătură de teamă. Teama de viitor poate fi argumentată azi în multe moduri, unii 
sunt chiar inspiraţi să le fie frică de un anumit episod, de un eveniment care 
urmează să se consume, îl vor privi cu grijă, cu reţinere şi aduc argumente 
raţionale, logice pentru ceea ce simt. Alţii, invocă o teamă nedefinită, aceea care îi 
tulbură pe oameni şi îi fac asemenea unui pom plin de roade să-şi piardă toata 
bogăția fructului la o zdruncinătură puternică. 

Acesta pare să fie elementul ce mai delicat al zilei şi virusul care se poate 
răspândi asupra evenimentelor viitor pentru a le compromite. Ceea ce se întâmplă 
azi, dar şi în următoarea perioadă, are o perspectivă de câteva luni, adică finalul şi 
înţelesul major vor veni spre noi în luna septembrie când Saturn şi Capul 
Dragonului se vor întâlni într-o conjuncţie. Tocmai de aceea recomandarea pentru 
această zi este aceea de a trăi totul fără teamă. Orice umbră de teamă, de reţinere, 
de grijă, de suspiciune, de îndoială, de răscolire negativă a gândului ori a 
sentimentului trebuie înlăturată pentru a lăsa evenimentele să se desfăşoare în 
propria voie, după cum le este scris. 

Zodia Peşti, cea care are un mare cuvânt de spus aici, nu este o zodie de 
acţiune, ci una de observare, de constatare, una care ne ajută în conturarea viziunii, 
în îmbogăţirea patrimoniului sufletesc sau în regăsirea lui în situaţii în care acesta a 
fost pierdut. Aşadar, a fi lipsit de teamă înseamnă pur şi simplu a fi în armonie cu 
ceea ce se întâmplă în jur şi în acelaşi timp înseamnă a percepe prin starea de 
martor toată această calitate minunată. 

 Chiar dacă unii vor considera că tristeţea, suspiciunea, efortul, munca, 
îndoiala nu au nimic de-a face cu caracterul minunat al acestei lumi, recomandarea 
pentru această zi este aceea de a ne reaminti că am venit în această lume pentru o 
experienţă şi oricât de mult am fugi de ea, până la urma tot experienţa este cea care 
înnobilează sufletul. 

 
Vineri, 8 martie 

Vineri  8- 3-2013  4:13    Luna (Cap) Con (Cap) Juno 
Vineri  8- 3-2013  5:01    Luna (Cap) --> Aquarius 
Vineri  8- 3-2013  9:10  Saturn [Sco] Sex (Cap) Pluto 
Vineri  8- 3-2013 17:28    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Vineri  8- 3-2013 19:32 Mercury [Pis] Con (Pis) Chiron 
Vineri  8- 3-2013 19:33    Luna (Aqu) Tri (Gem) Jupiter 

 
Luna trece azi în Vărsător, dar înainte de a schimba semnul împlineşte o 

conjuncţie cu Junon. Intrată în noul semn, Luna va împlini un sextil cu Uranus, 
guvernatorul Vărsătorului şi un trigon cu Jupiter, reuşind să participe la 
construirea unui alt Triunghi minor, de această dată cu Uranus, ce devine planeta 
focar. Însă nu acesta este elementul reprezentativ pentru 8 martie, ci faptul că 
acum se împlineşte sextilul dintre Saturn şi Pluton, fiind al doilea împlinit de când 
Saturn a intrat în Scorpion. Acest unghi nu se adresează în mod special zilei de 8 
martie, ci perioadei, anului 2013. De această data Saturn este retrograd, iar asta 
înseamnă că, fiind expus, scoate în evidenţă o problemă. Relaţia dintre o planetă 
retrogradă şi una directă este abordată frecvent în manualele de astrologie şi 
ipostaza aceasta (Saturn retrograd şi Pluton direct) este prezentată ca fiind 
momentul în care este identificată problema, durerea, nemulţumirea, complicaţia, 
pentru că la următorul sextil dintre cele două, care se va împlini în septembrie 
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2013, să abordăm soluţia. Relaţia dintre problemă şi soluţie, scoate în evidenţă azi 
şi, implicit, anul acesta relaţia dintre cauză şi efect. Cauza este abuzul de putere, 
soluţia este diminuarea. Lucrurile sunt simple mai ales că azi Luna este în Vărsător 
şi mintea se limpezeşte, mai ales când Junon traversează ultimele minute din 
Capricorn şi încet încet îşi stinge teama de singurătate şi nemulţumire şi 
privaţiunile la care am fost supuşi. Acest sextil între Saturn şi Pluton, pe acest 
context, aduce un strop de înţelegere şi lumina în sfera complexă a vieţii sociale din 
care puţini au înţeles ceva. Chiar dacă invitaţiile ori tentaţiile au fost foarte mari, 
chiar dacă evenimentele ne-au învăluit cu insistență, puţini sunt cei care au înţeles 
ceva din ceea ce li se întâmplă. Nu sunt vinovaţi pentru asta, pentru că până şi 
neînţelegerea face parte din experienţa vieţii. Astăzi, când Saturn este retrograd ne 
uităm în urmă şi investigăm toate episoadele în care am suferit mai mult şi primul 
gând care ne vine în minte va fi acela că nu am înţeles ce ni s-a-ntâmplat. Azi 
considerăm că neînţelegerea este cauza suferinţei, că ignorarea anumitor informaţii 
vin dintr-o aroganță, dintr-o nevoie de a folosi puterea, de a obţine puterea fără 
experienţă. În mod normal, această relaţie dintre Saturn şi Pluton ar trebui să ducă 
spre flexibilitate. Însă acest tip de observaţie, de identificare este maxima 
flexibilitate de care putem să dăm dovadă azi. 

Dacă ne referim la perioade mai mari de timp sextilul Saturn-Pluton aduce 
acum ipostaza, momentul, secunda în care găsim o soluţie la crizele relaţionale pe 
care le traversăm. Soluţia va fi însă foarte complicată şi explorând-o realizăm că de 
fapt nu poate fi pusă în aplicare şi, pentru că s-a mai încercat asta fără rezultat, 
vom înţelege acum că eşecul anterior a fost provocat de deficienţe în sistemul 
mental, tulburări de gândire, accesul impropriu la memorie, refuzul ideii 
îndrăzneţe doar pentru că era blocată pe starea de confort. Ştim cu toţii că Saturn 
în Scorpion exagerează în ceea ce priveşte puterea. Indiferent că este financiară sau 
militară, că este economică sau politică, puterea este elementul cu care individul va 
fi tentat în această perioadă. A traversa un sextil între Saturn şi Pluton înseamnă a 
flexibiliza mecanismul de acces către putere, adică de a îmbrăţişa o anume 
diplomaţie, de a folosi tipare care şi-au probat eficiența în timp, invocarea 
motivelor lansate de alţii şi ignorate de-a lungul vremii pentru a le face acum de 
actualitate chiar dacă ştim că rezultatul ar putea să nu fie unul bun. Călătoria în 
trecut, călătoria la aceste informaţii este elementul reprezentativ pentru acest 
sextil. 

Acest mecanism care ascunde o mare confuzie nu va fi însă un impediment în 
a ne implica în viaţa socială, ci dimpotrivă, ascunzându-l, ne păcălim ca lucrurile 
merg spre bine. O parte dintre acestea chiar merg spre bine, însă cele care au 
nevoie de o perioadă mai mare de timp pentru îndeplinire, de luni poate chiar ani, 
acelea nu merg spre bine, ci traversează acum o perioadă delicată de criză, de 
îndoială asupra propriului conţinut, de autodevorare. Dacă ne referim la relaţii 
dintre grupuri atunci sextilul dintre Saturn şi Pluton aduce frământare în interiorul 
grupului, construirea unei rezistențe, a unei opoziţii, ce are ca scop adjudecarea 
puterii pierdută cu ceva timp în urmă. Totul se va roti în jurul acestei dorinţe de 
putere pentru că Pluton fiind direct tentează mintea răsucita a celui obsedat de 
putere cu resurse abundente, cu un nou statut pe care ar putea să-l aibă individul 
atunci când va adjudeca ceea ce promite Pluton: resurse, bani, putere de influenţă. 

Dacă toate aceste frământări se produc în interior grupurilor, acolo aciditatea 
este la cote foarte ridicate, conjuncţia Mercur-Chiron pe zodia Peşti, ne aduce o altă 
problemă a acestei zile pe care o vom explora mult mai intens şi mai uşor de 
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înţeles. Conjuncţia Mercur-Chiron înseamnă gândul care vindecă sau 
îmbolnăveşte, înseamnă informaţia care ne poate elibera de o tensiune sau ne poate 
adânci în explorări negative. Fiind retrograd, posibilitatea ca un diagnostic să fie 
pus greşit, ca un tratament să fie abordat greşit este foarte mare. Beneficiem azi de 
tranzitul Lunii prin Vărsător şi mintea este limpede. Însă limpezimea aceasta este 
artificială. Această formă artificială de claritate ne spune că ideile celorlalţi sunt 
mult mai bune decât propriile idei şi în aceasta consta limpezimea, în a evalua, 
aprecia ce se întâmplă în afară, însă în a traversa ipostaze penibile în care să nu 
avem încredere în ideile proprii, să ne temem de propria umbră şi să explorăm 
această teamă până la limita patologicului. Această ipostază poate însemna şi 
întoarcerea spre studiu, efort, munca, izolarea de grup sau abandonarea planurilor 
personale pentru ca îndemnul care vine din afară, sugestiile, sfaturile, planurile pe 
care le au ceilalţi sunt mult mai bune. Trigonul Lunii cu Jupiter ne spune că există 
o protecţie în exterior, că sfatul, recomandarea, intenţiile bune, cele care se văd de 
la prima secundă că sunt benefice ajuta individul spre afirmare, spre a se pune în 
valoare, spre a cultiva un talent, a-şi împărtăşi din experienţe pentru a se 
îmbunătăţi imaginea socială şi nu numai imaginea socială, ci şi patrimoniul, 
averea, bunurile, conturile din bancă, depozitele. Gândindu-ne că elementul 
personal, ceea ce se întâmplă în interior, este supus riscului şi ceea ce se întâmplă 
în afară are mai multă credibilitate, a vedea conjuncţia Mercur-Chiron prin 
intermediul sextilului Saturn-Pluton înseamnă a aduce un grav prejudiciu grupului, 
a emite păreri, a fura o idee sau a anula un ideal, a anula datele contractuale sau a 
nu mai ajunge la o înţelegere în situaţia în care se duceau tratative, fie din punct de 
vedere economic, financiar sau diplomatic, pentru buna înţelegere dintre două 
grupuri sau două regiuni. Frământările interne, cele care sunt cel mai mult lezate 
azi vor lăsa un gust amar evenimentelor sociale şi despre ele vom afla mai târziu. 
Fiind vorba despre Saturn în Scorpion, multe dintre cele care corodează puterea 
din interior pentru a preschimba ierarhia socială sau a modifica centrele de putere 
se desfăşoară dincolo de privirea curioasă a cetăţeanului, dincolo de ceea ce ar 
putea să vadă şi să interpreteze opinia publică despre evenimentele care se 
consumă. Istoria care se scrie acum va fi citită mai târziu şi nu doar atât, ci va fi 
înţeleasă şi evaluată după vibraţia timpurilor de atunci. 

Prin urmare, 8 martie este o zi de confuzie, de plictiseală, de refuz a tot 
ceea ce ar putea să vină dintr-un for personal şi îmbrăţişarea a tuturor elementelor 
care se consuma în exterior sau vin din afară. Tot ceea ce vine din exterior este bun, 
corect, toate sfaturile care ne sunt oferite, toate recomandările sunt mult mai bune 
decât propriul sistem de percepţie. Nu este de mirare că pe un asemenea context, 
sextilul Saturn-Pluton care se împlineşte azi, va lua un traseu negativ. Nu vom şti 
precis cum anume puterea este pierdută, cum anume se fisurează şi ce 
compromisuri viitoare vor trebui să facă viitorii lideri pentru a se menţine însă 
putem şti că totul se consuma sub forma unei crize, tot ce iese în afară este de fapt 
vârful unui iceberg care îşi ascunde cea mai mare parte din volumul său sub luciul 
apei. În interior totul fierbe, totul este caustic, totul este dureros și tot acest efort 
care consumă individul nu duce nicăieri. Lupta pentru putere nu oferă azi garantul 
obţinerii ei, ci doar scoate în evidenţă acest proces firesc al vieţii, această trăsătură 
a luptei pentru supravieţuire, această nouă formă de a explora sau de a ne însuşi 
noi resurse. 

Cei care sunt preocupaţi de fenomenul social vor fi interesaţi şi nu doar azi, ci 
de-a lungul întregii săptămâni referitor la conflictele care apar pe scena vieţii 
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sociale. Aceste conflicte sunt cu atât mai grave cu cât vehiculează ideea de 
administrare, cu cât aduc în discuţie termeni ca: zăcământ, bani, resursă, preţ al 
unui produs sau noi taxe și impozite. Aceste elemente sunt privite de sociologi 
drept reprezentative pentru modele culturale moderne, ele comportând diverse 
modulări de-a lungul secolului trecut şi, după cum se poate observa, această 
tendinţă se mai păstrează şi acum. Faptul că se vorbeşte despre bani, despre 
resurse, nu este nou, însă modul în care va fi abordată această discuţie va fi 
elementul nou şi va divulga, va spune multe despre calitatea grupurilor, 
frământările pe care acestea le traversează şi următoarele etape ale crizelor pe care 
aceste ale vor parcurge. Saturn în Scorpion înseamnă şi criză a resurselor, modul 
haotic, necuviincios de administrare a acestora sau abuzurile care se fac la adresa 
vechilor deţinători ai resurselor. 

De asemenea ziua de 8 martie, datorită conjuncţiei Mercur-Chiron devine o 
zi a vindecărilor prin cuvânt, prin idee, prin noţiune, prin informaţie. Cei care 
lucrează cu energia sau care sunt obişnuiţi să folosească instrumentele abstracte 
vor avea o zi benefică din acest punct de vedere şi se vor comporta ca şi cum au 
atins un ultimatum. Sunt constrânşi de o necesitate de ordin interior să acţioneze 
în direcţia purificării structurii sufleteşti, a relaxării, a revigorării unei anumite 
părţi a corpului sau a întregului organism pentru a obţine o revitalizare sau 
acumulare suplimentare de energie. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a lua în 
considerare ceea ce vine spre noi pentru soluţionare, de a nu considera că 
traversăm un context mult prea complicat sau tulbur pentru a interveni. Să nu 
considerăm că suntem prea mici pentru contextul acesta mare, ci să ne implicăm în 
toate aceste acţiuni pentru că rezultatul lor este marcat, stabilizat sau văzut printr-o 
vindecare. Vindecarea are azi un termen foarte larg, foarte extins şi nu se referă 
numai la armonizarea unei structuri cât la a descoperi elementul de echilibru dintre 
individ şi destinul său. 

 
Sâmbăta, 9 martie 

Sambata  9- 3-2013  0:07    Luna (Aqu) Squ [Sco] Saturn 
Sambata  9- 3-2013 13:11    Juno (Cap) --> Aquarius 
Sambata  9- 3-2013 14:42    Luna (Aqu) Tri (Gem) Lilith 
Sambata  9- 3-2013 15:07    Luna (Aqu) Squ [Sco] Node 

 
Când ştii, ţi se pare foarte simplu să transferi o informaţie, când ai avut o 

experienţă, consideri că este obligatoriu să o împărtăşeşti şi celorlalţi. Există o 
întreagă serie de reacţii care ne vin din corp, minte ori din suflet şi care ne 
îndeamnă să procedăm în felul acesta. Astăzi când Junon îşi schimbă semnul, trece 
din Capricorn în Vărsător, pe o relaţie destul de încordată dintre Luna din Vărsător 
şi Saturn împreună cu Capul Dragonului din Scorpion, suntem puşi în situaţia de a 
lansa avertismente. Asta înseamnă că facem apel al experiențele neplăcute ale 
trecutului şi nu oricum ci cu scopul de a extrage din acestea un înţeles corect, 
benefic, util. 

În Capricorn, dar în special în ultima parte a tranzitului, adică în aceste 
prime zile ale lunii martie, dar şi de-a lungul lunii februarie, Junon ne-a pus în faţa 
unor episoade nefericite. Relaţiile au trecut prin crize, s-au acutizat şi au lăsat 
impresia că s-au desfăşurat şi în trecut în modul în care s-au arătat acum, doar că 
nu am fost în stare să vedem adevărul, esenţa sau realitatea a ceea ce ni s-a înfăţişat 
în ultima perioadă. Şi aceasta este o experienţă, însă una neplăcută pe care o 
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încercam azi şi, de azi până la finalul anului, să extragem un înţeles pozitiv, util, 
care să se afle în opoziţie cu nemulţumirile sau tristeţea produse de aceste crize ale 
relaţiilor. Tot anul Junon va sta în Vărsător, trecând în Peşti la finalul lui 
Decembrie. În tot acest an va trece printr-o perioada de retrogradare în intervalul 
18 iunie – 26 septembrie asta înseamnă că ceea ce se iniţiază acum cu intrarea lui 
Junon în Vărsător ne va pregăti pentru o perioadă de refacere, de reanalizare, de 
recorectare a nevoii de exprimare, manifestată în timpul verii şi care va avea ca 
finalitate episodul consumat în a doua parte a lunii septembrie când Saturn şi 
Capul Dragonului se vor afla în conjuncţie. Multe dintre evenimentele care se 
iniţiază acum, în această lună, vor avea finalitatea atunci, mai ales că multe se vor 
consuma prin implicarea Soarelui pe axa Fecioară-Pești. 

Construirea unor evenimente prin implicarea Soarelui pe axa Fecioară-Pești 
poartă emblema nevoii de a împărtăşi. Nu se invoca generozitatea, nici exprimarea, 
ci împărtăşirea. Nevoia de a împărtăşi din experienţa proprie devine azi, prin 
intermediul axei Fecioară-Pești, canalul prin care trecem de la particular, la 
general, prin care adunăm toate elementele întregului şi construim un organism 
unic, o individualitate, o nouă imagine socială, un nou Eu cu care să lucrăm 
întregul an 2013. Junon în Vărsător înseamnă în primul rând acceptarea relaţiilor 
libere, îndreptarea spre acele persoane cu care se poate construi o relaţie bazată pe 
independenta, pe exprimare neîngrădită, pe alegerea propriului mod de exprimare 
şi traversarea unor episoade extrem de relaxante şi destinse fără constrângeri, fără 
niciun impediment. La un nivel superior, această relaţie depăşeşte graniţa 
raporturilor dintre oameni şi păşeşte în sfera energiei, acolo unde putem să găsim 
noţiuni noi, informaţii noi despre destinului individului, despre cunoaştere sau 
chiar entităţi, pentru cei care sunt înzestraţi cu o sensibilitate aparte şi pot percepe 
energia în formă ei pură. 

Obsesia libertăţii în relaţiile pe care le dezvoltăm, constituie de asemenea şi 
impedimentul acestei perioade şi obstacolul pe care foarte puţini vor reuşi să-l 
depăşească. Asta înseamnă că nu tot ceea ce ne îndeamnă spre libertate este bun, 
constructiv şi benefic, ci tocmai pentru că se face apel la experienţele anterioare, 
tocmai pentru că Soarele, creând un arc peste timp de pe axa Fecioară-Pești, adică 
de acum până la toamnă, şi care ne îndeamnă să trecem de la particular la general, 
insistă pe utilitatea suferinţei. Suferinţa începând de azi are o altă conotaţie, nu mai 
este privită prin aspectul ei complicat, greu, apăsător, imposibil, ci este privită ca o 
diversitate, ca o atenţionare, ca o spaimă, ca o mască urâtă aşezată într-un colţ care 
ne aduce aminte de fiecare dată care este chipul răului. Prin avertismentele acestei 
zile nu atingem chipul răului, suntem departe de el şi din punct de vedere afectiv şi 
mental, dar şi din perspectiva evenimentelor. Totul se construieşte ca un 
avertisment, ca un apel la o serie de experienţe pe care va trebui să le vedem azi 
dintr-un alt unghi. Privite aşa, vor părea mult mai clare şi chiar dacă nu se vor 
separa de aspectul lor tragic, apăsarea şi durerea vor lipsi şi suferinţa va părea mai 
curând o constrângere, o blocare sau o avertizare. 

Ne va face plăcere să ţinem cont de aceste lucruri pentru că separarea de 
caracterul apăsător şi tragic al evenimentelor ne face să considerăm că am suferit, 
dar am învăţat ceva din asta, am pierdut, dar am înţeles că am fost deposedaţi de 
ceea ce nu ne este util. Toate acestea sunt acumulate, înţelese şi împărtăşite 
celorlalţi cu o înţelepciunea aparte, într-un mod plăcut, original şi încărcat de o 
anume semnificaţie. 
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Sigur, din punctul de vedere al marcajului care se manifestă din zodia Peşti, 
intrarea lui Junon în Vărsător înseamnă accesul la informaţii ascunse, răscolirea 
subconştientului, adâncirea în informaţii care nu pot fi împărtăşite în totalitate în 
această lume şi care trebuie trăite acolo unde sunt observate, constatate, traversate. 
Asta va scoate în evidenţă o trăsătură delicată a sextilului Saturn-Pluton, cel pe 
care-l traversăm în această perioadă, şi care îl va face pe individ să creadă că tot 
ceea ce simte şi este îndemnat să facă pare să fie îndemnat împotriva propriului 
destin. Este un moment delicat de nesiguranţă, unul în care minciuna plăcută, 
delicată, formulată elegant şi dulce, va fi mult mai agreată decât orice alt mod de a 
împărtăşi o experienţă sau de a pune la dispoziţia cuiva un obiect, o informaţie, un 
proiect. 

Din fericire nu acesta este scopul pentru care tensiunea se orientează în 
această direcţie, ci scopul principal al conflictului interior pe care-l manifestam azi 
este cel de a cunoaşte. Cunoaşterea, în sensul comun, implica accesul la informaţii 
noi, înţelegere, o anume inspiraţie în a selecta ceea ce este valoros de ceea ce nu are 
utilitatea imediată, dar şi o anume dezvoltare a unei inteligențe practice, aceea care 
implică acceptarea obstacolului, ca un avertisment. Mulţi vor înţelege azi că a se 
opri înseamnă a rememora, a ieşi din ritmul alert în care am acţionat în ultima 
perioadă şi a ne întoarce spre adâncimile sufletului care, după semnalele care ne 
vin azi, pare să fie destul de tulburat. Vărsătorul este, de asemenea, un semn dual 
şi, dacă într-o parte avem tendinţa de a îmbrăţişa tot ceea ce este nou, de a schimba 
rapid priorităţile, persoanele şi, prin asta, de a oferi vieţii un suflu nou, de partea 
cealaltă dezvoltăm un conservatorism straniu. 

Vărsătorul vine asupra noastră cu o trăsătură inedită, aceea de a ne face să ne 
simţim bine cu noi înşine. În situaţia în care îndemnul este acela de a explora, 
instabilitatea, mobilitatea, viteza de reacţie şi, în partea cealaltă, conservatorismul, 
starea de confort cu sine însuşi pare să constituie marele mister al acestei zile. Nu 
vom putea să ne explicăm printr-o informaţie, printr-un argument, printr-o 
propoziţie, ce anume ne face să ne simţim bine azi, în ce constă starea de confort, 
cum de în tot haosul sau agitaţia pe care le traversam reuşim să ne mai oferim 
câteva momente de confort. Acest confort este real, nu este o iluzie, chiar dacă Luna 
din Vărsător traversează un trigon cu Lilith din Gemeni. Această Lună neagră, 
neavând puterea lui Jupiter, se exprimă în subsidiar, adică acolo unde oamenii îşi 
depăşesc atribuţiile, îşi pierd controlul, sunt lacomi şi uită că starea de confort se 
manifestă de la sine, ea nu este impusă, ci este ce mult invocată. 

Astăzi cei care-şi impun starea de confort îşi coboară nivelul de vibraţie, se 
întorc la un mod de a se comporta care nu le-au adus prea multe beneficii în ultima 
perioadă şi cu toate acestea consideră că sunt protejaţi făcând un pas înapoi sau 
întorcându-se din drum, cu alte cuvinte mergând pe acelaşi traseu pe care au tot 
mers în ultima vreme. Este clar că aleg prin asta să bată pasul pe loc, să se 
risipească, să-şi piardă o parte din idei, să le abandoneze şi să se întoarcă la altele 
care au dovedit deja că nu pot mai mult, că nu sunt flexibile, că nu aduc satisfacţii. 
Faptul că se mişcă într-o zonă cunoscută le oferă acelora care pretind confortul azi 
că sunt protejaţi. 

Un alt element care vine cu configuraţia acestei zile şi care este generat de 
intensificarea zodiei Vărsător (doar azi prin intermediul Lunii şi a lui Junon) este 
curajul. Vărsătorul are semnul eroismului, al sacrificiului ultim făcut, nu ca Peştii, 
ca efect al înţelegerii lumii, al nevoii de a salva, ci dintr-un gest care nu poate fi 
explicat şi care nu poate fi încadrat în nicio regulă. Sacrificiul de sine este unul din 
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marile mistere care ne vin din această zodie, un sacrificiu care este ascuns dincolo 
de extravaganțele care ne vin din această zodie şi care reuşesc în cazul multora să 
ne lasă impresia că dincolo de ciudăţenii această zodie nu are nimic. Fiind un semn 
dual le poate menţine pe amândouă şi se poate manifesta trecând de la o trăsătură 
la alta, de la calităţi la defecte ca şi cum ar sări din stânga în dreapta pe nişte scări 
situate pe nivele diferite. Calitatea eroismului prin Vărsător devine azi elementul 
care dă rost suferinţei, constrângerilor şi aduce o anume ingeniozitate 
evenimentelor acestei perioade. Prin eroism, prin acest curaj nebun extins dincolo 
de limitele cunoscutului toate se pot explica, toate au un sens şi mai ales un scop. 
Cunoscând faptul că zodia Vărsător în 2013 are un rol cu totul special vibraţiile care 
ne vin din acest semn şi care ne afectează pe noi toţi este un mare beneficiu al 
acestei perioade. Dacă am înţeles ceva din ceea ce am trăit până acum vom reuşi să 
apreciem ceea ce vine spre noi, azi ne vom separa de tentaţie cu atât mai mult cu 
cât ni se va părea mai clară, mai evidentă, mai mare mai prezentă. 

Prin urmare, 9 martie vine spre noi cu îndemnuri complicate. Tendinţele 
contrare, opuse, diferite care ne vin din zodia Vărsător dau azi sens vieţii şi aduc 
episoadelor comune, obişnuite un farmec aparte. O plimbare prin parc, drumul 
până la o anume locaţie, pe care facem periodic, devine unul plin de însemnătate, 
plin de evenimente, de episoade, vedem multe, ceea ce nu am văzut până cum sau 
întâlnim în drum tot felul de episoade stranii în aşa fel încât să depăşim cadrul 
banal în care acţionăm până acum şi să îndrăznim mai mult cu gândul său să 
înţelegem că însemnătatea unui episod vine atunci când îi este scris, chiar dacă 
episodul s-a consumat, chiar dacă ajungem să considerăm că am învăţat totul de la 
viaţă, suntem departe de a mai asimila ceva, de a mai fi surprinşi, de a mai vibra la 
un sentiment sau o întâlnire remarcabilă. Viața este plină de surprize, iar prin 
Vărsător orice lucru banal devine un element extraordinar. 

Chiar dacă de mâine vom regreta că am întâlnit anumite persoane, că ne-am 
implicat în anumite demersuri, că am dat curs unui anumit îndemn, că am gândit 
într-un anumit fel, că ne-am exteriorizat, că ne-am dezvăluit, azi nu ne vom 
confrunta cu bariere obişnuite, aceste bariere care ţin de neîncredere şi nesiguranţă 
ni se vor înfăţişa în mod diferit de cele pe care le-am traversat până acum. Suntem 
constrânşi de o limită biologică, de un cadru fizic, dar nu de unul intelectual sau 
volitiv. Vom avea impresia că putem să facem orice şi că ne este şi permis. Mâine 
vom regreta acest lucru, dar azi, în special în a doua parte a zilei, când Junon va 
trece în Vărsător, vom considera că elementul definitoriu al naturii umane este 
libertatea de expresie. Ne uităm în jur şi vedem bucurii şi necazuri care coexistă, iar 
asta înseamnă că de undeva de sus, dintr-un for superior, ne este permis să ne 
exprimăm oricum. Nu ne este permis să ne exprimăm oricum, pentru că nu totul 
este la voia întâmplării, oricât de haotic ni se va părea, însă acesta va fi gândul 
reprezentativ şi prin acesta ne vom acorda libertăţi speciale. Elementul care ne va 
oferi o anume doză de echilibru va fi cel legat de eroism. 9 martie este o zi a 
eroismului în ceea ce privesc sentimentele, emoţiile, raporturile şi le vom cultiva pe 
acestea în raporturile personale în care ne vom implica. Îndrăznim mai mult, să 
depăşim o limită sa ne consumăm într-un sentiment care până cum nu aveam nicio 
relevanță. Acum are rost, are însemnătate şi prin intermediul său viaţa ne va fi 
substanţial îmbogăţită. 

Ceea ce ne constrânge va lua amploare doar dacă vom dicta acest lucru, doar 
dacă vom spune că neavând bani înseamnă că destinul s-a compromis, pentru că 
fericirea ne venea doar prin intermediul lor, că neavând parte de împărtăşirea 
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sentimentelor dintr-o anumită zonă socială ori din direcţia unei persoane indicată 
în mod clar, înseamnă că totul se năruie pentru că întreaga fericire a vieţii stă în 
această relaţie. Toate acestea capătă sens prin comanda pe care o dăm, prin ceea ce 
dictăm, prin ceea ce alegem să gândim şi să simţim acum. 

Stă în alegerea noastră să privim această constrângere ca pe un obstacol de 
netrecut. El, în realitate nu ne blochează atât de mult, ci ne frânează puţin şi prin 
faptul că intervine cu o forţă diferită de ceea ce am traversat până acum ne oferă o 
anume diversitate. Ne trage într-o parte sau chiar ne opreşte dintr-un demers pe 
care-l făceam în mod automat în virtutea inerţiei sau fără a mai fi conştienţi că am 
uitat să ne mai şi oprim. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a privi viaţa 
cu încredere. Multe din evenimentele care ne cuprind au în ele sămânţa succesului 
însă obiceiuri vechi ne îndeamnă să le punem acestora etichete şi să le 
transformăm în eşecuri. Ele nu sunt eşecuri prin definiţie, ci sunt elemente care se 
manifestă într-un alt ritm. Dacă cineva din jur nu este de acord cu opinia pe care o 
aveam, nu este un duşman, ci doar un partener într-o discuţie în contradictoriu, 
dar poate deveni unul în momentul în care am comandat acest lucru, în momentul 
în care am construit această comandă mentală. 

 
Duminica, 10 martie 

Duminica 10- 3-2013  5:37 Mercury [Pis] Squ (Gem) Jupiter 
Duminica 10- 3-2013  8:18    Luna (Aqu) --> Pisces 
Duminica 10- 3-2013  8:55     Sun (Pis) Squ (Gem) Lilith 
Duminica 10- 3-2013 11:35     Sun (Pis) Tri [Sco] Node 
Duminica 10- 3-2013 14:19    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 
Duminica 10- 3-2013 22:32    Luna (Pis) Con [Pis] Mercury 
Duminica 10- 3-2013 23:38    Luna (Pis) Squ (Gem) Jupiter 

 
Acea notă dominantă de alegeri între bine şi rău va fi vizibilă şi în cursul zilei 

de azi. Azi Mercur şi Jupiter sunt în careu iar Soarele va fi în careu cu Lilith. Cele 
două careuri de azi par să ocupe un taler al balanţei, iar de partea cealaltă Soarele 
în trigon cu capul Dragonului, reuşind, prin asta, să medieze tendinţa Nodurilor, 
împreună cu trecerea Lunii din Vărsător în Peşti şi, traversarea a două conjuncţii cu 
Neptun şi Mercur, par să ocupe celălalt taler al balanţei. 

Cele două careuri ne aduc o judecată restrictivă. Teama de a vorbi în public, 
de a ne exprima gândurile ne îndemnă în primul rând să regretăm că am procedat 
aşa, că ne-am exprimat, ne-am desfăşurat în zilele anterioare. Dacă pe de o parte 
careul Mercur-Jupiter, amplifică această latură caustică a personalităţii prin faptul 
că ne selectează doar ceea ce ne este neplăcut pentru a ne ocupa zona accesibilă a 
memoriei, de partea cealaltă careul Soare-Lilith ne aduce o formă de revoltă 
împotriva a ceea ce nu este corect, legal, împotriva aceea ce nu este plăcut sau care 
se îndreaptă în această direcţie. Acest aspect negativ al zilei este conturat de 
expresia �Nu mai pot�. Nu mai putem să gândim clar, nu mai putem să găsim în jur 
echivalentul pozitiv, benefic al sentimentelor şi toate acestea ne bulversează cu atât 
mai mult cu cât încercăm să le rezolvăm. Nu suntem lipsiţi de putere, nu suntem 
lipsiţi de idei, ci doar lipsiţi de un anume discernământ, acela care ne ajută să 
selectăm gândurile şi sentimentele şi să le exprimăm pe acelea care au în mod real 
prioritate. 

Jocul acesta va fi însă unul periculos pentru că Mercur, fiind retrograd, pe de 
o parte ne duce în trecut spre evenimente care s-au consumat în prima jumătate a 
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lunii februarie, iar pe de altă parte ne constrânge să acţionăm după cum 
considerăm acum mai bine. Este ca şi cum am încerca să combinăm uleiul şi apă la 
zero grade. 

Mercur nu poate judeca prezentul prin instrumentele care vin spre el acum şi 
a încerca să emită o judecată cu instrumentele de acum, pe evenimente care s-au 
întâmplat în trecut, considerând că aşa îşi face dreptate, greşeşte foarte mult. 
Rezultatul îl observăm din careul său cu Jupiter – autoexcludere sau dezvoltarea 
unei atitudini negative faţă de anturaj şi singurul care să aibă de suferit din aceasta 
să fie individul în cauză. 

Pentru că tabloul să fie complet, careul Soare-Lilith ne îndeamnă să fim 
încrezători în aceste aspecte negative în sensul că vom fi încurajaţi că este reală 
atitudinea, revolta, nemulţumirea, că această selecţie negativă a episoadelor este de 
fapt produsul unor secvenţe de viaţă, a unei înţelepciuni. Din nefericire nu este aşa 
şi acest lucru îl consultăm din trigonul Soarelui la Capul Dragonului în postura în 
care se mediază tendinţa Nodurilor. Asta înseamnă, pentru omul obişnuit, 
greutatea de a înţelege ceea ce a refuzat până acum, iar pentru cel care este obişnuit 
să lucreze cu instrumentele abstracte ipostaza în care va reuşi să identifice o 
probleme principală de comportament. Nu va reuşi să o rezolve azi pentru că 
Mercur nu va reuşi să-i rezolve instrumentele mentale, energetice, cele menite să 
optimizeze comunicarea, dar faptul că această problemă este identificată ne ajută 
foarte mult în a înţelege o anume sensibilitate, o anume inspiraţie care vine spre 
noi în special în a doua parte a zilei când Luna şi Neptun îşi vor împlini conjuncţia 
lor. 

Cei care sunt superficiali se vor limita doar la a explora gama trăirilor 
rezervată acestei zile. Cei care urmăresc să înţeleagă ceva de la viaţă, vor observa că 
toate aceste tensiuni au un scop precis. Nu acela de a se rezolva pe moment, ci acela 
de a fi dezvăluite, descoperite, exprimate, identificate în întreaga lor amploare şi 
desfăşurare. 

Pentru că Soarele mediază tendinţa Nodurilor, dar prin intermediul Cozii 
Dragonului, episoadele trecute, acele experienţe pe care înţeleptul va încerca să le 
minimalizeze sunt de asemenea importante. Acestea constituie materialul, energia 
de bază care trebuie modelată. Celelalte sunt elemente de comportament prea 
fragile, prea delicate, prea simple şi prea vulnerabile pentru a reuşi să dea acestei 
perioade, acestei săptămâni şi implicit acestei zile un sens pozitiv. Nu trebuie să 
uităm că traversăm ca săptămâna în care Saturn şi Pluton îşi încheie sextilul lor şi 
ne voia de a veni cu o soluţie miraculoasă pune pe conjunctura acestei zile, pe 
teama, nesiguranţa şi stresul acestei zile o greutate mult prea mare. 

Ceea ce pare să se contureze azi ne îndemnă pe noi spre exemplele marilor 
maeștri în care aceştia au reuşit să-şi atingă stări superioare de conştiinţă prin 
explorare suferinţei. Suferinţa este o mare ciudăţenie a devenirii spirituale pentru 
că ea este un profesor foarte bun şi mijlocul prin care individul reuşeşte să se 
cizeleze, să se şlefuiască şi să devină după chipul şi asemănarea exemplului pe care 
şi-l ia. Având conştiinţa întregului, orice modificare a acestui întreg se produce prin 
suferinţă. A ne învăţa cu suferinţa este iarăşi o lecţie deosebit de delicată, 
complicată şi periculoasă în acelaşi timp. Nu suntem îndemnaţi de marii maeştri să 
iubim suferinţa, să o căutăm, ci atunci când vine, pentru că ea vine singură, să nu o 
alungam şi să-i acordăm toată atenţia de care suntem în stare. Suferinţa este un 
profesor foarte bun pentru că ea ne scoate în evidenţă cele mai multe răni, zonele 
care ne sunt vulnerabile, pentru a ne dovedi nouă înşine că nu suntem perfecţi. 
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Această logică funcţionează perfect la omul superficial care nu este încă pregătit să 
evolueze, pentru a se simţi confortabil cu eşecul, cu întoarcerea şi a înţelege că nu a 
sosit încă momentul să-şi iasă din matcă. Pe cel care urmăreşte evoluţia, contactul 
cu suferința îl îndeamnă să-şi schimbe modul de a gândi, de a simţi, statutul social, 
nivelul, să-şi abandoneze casa, familia, să se mute în altă zonă, să treacă de la o 
vârstă la alta să-şi atribuie alte roluri pe o perioadă mult mai mare de timp. 
Argumentul care ar sugera că nu a sosit încă momentul pentru gesturi mari tocmai 
pentru că vine din suferință, pentru tipul evoluat, nu are logică și deci va fi ignorat, 
va fi alungat, fiind înlocuit de o altă formă de suferinţă – suferinţa spirituală, cea 
care vine din hrănirea Ego-ului spiritual. Ego-ul spiritual, cel care ne spune că 
individul este salvatorul, protectorul, cel care se erijează în reprezentantul binelui, 
este cel care aduce o suferinţă mai mare decât cea care ne vine din această lume. 
Este vorba despre suferinţa sufletului, cea care trebuie, mai mult decât suferinţa 
din această lume, luată în considerare. Ego-ul spiritual este unul dintre cele mai 
mari obstacole în calea regăsirii de sine. El ne răstălmăceşte expresia �Eu Sunt�, el 
ne redefineşte imaginea personală şi ne separă de întreg oferindu-ne un loc pozitiv. 
Legea dual acţionează în Creaţie și asupra acestui element şi tocmai de aceea fiinţa, 
pentru a fi completă, ori trebuie să îmbrăţişeze ambele variante, ori trebuie să se 
desprindă de amândouă. Nu este un secret faptul că marii maeştri aveau în lista de 
recomandări şi aceea de a ne desprinde de fericirea pe care o obţinem în stări 
profunde de meditaţii sau de rugăciune. Pentru mintea obişnuită acest lucru este 
absurd. Nu are logică, însă pentru cel care urmăreşte atingerea desăvârşirii, care dă 
curs chemării spiritului, acestea sunt reguli de aur de la care nu doresc să se abată. 

Prin acestea, a fi în Lumină înseamnă a lăsa Lumina să vorbească prin tine, 
adică a fi deschis şi liber şi, mai mult decât atât, a te lăsa modelat de ea pentru a 
păși dincolo de limita confortului personal aşa cum l-am cunoscut şi l-am explorat 
până în acel moment. Lumina spiritului este un mare pericol pentru materie şi 
pentru etaloanele pe care le dezvoltăm aici prin intermediul materiei. Lumina 
spiritului nu întreţine bunăstarea şi beneficiul materiei, ci dimpotrivă o expune pe 
aceasta adevărului ultim pentru a-şi vedea propria natură şi a se dizolva. 

Cei care consultă previziunile astrale doar pentru a vedea dacă vor trăi mai 
bine sau pentru a li se spune când să iasă din casă şi pe cine să sune la mijlocul zile, 
vor avea o mare surpriză în această zi pentru că multe acţiuni obişnuite concrete, ce 
ţin de comoditatea acestei lumi, vor fi sfidate atât de mult încât să atingă un punct 
neplăcut al suferinţei, acela care se situează în afara zonei de confort. 

Această idee este susţinută de cele două careuri Mercur-Jupiter şi respectiv 
Soare-Lilith, pe de o parte, şi de sensul pe care îl primesc acestea prin trigonul pe 
care Soarele şi Capul Dragonului îl împlinesc, de partea cealaltă. Pentru a menţine 
echilibrul între aceste două tendinţe va trebui să explorăm nemulţumirile şi 
disconfortul, durerea fizică, durerea sufletească, momentele de criză, tulburările de 
personalitate, răvăşirea gândurilor şi a sentimentelor, deci o anume stare de revoltă 
împotriva a ceea ce părea bun, corect şi echilibrat pentru a descoperi ceea ce se afla 
dincolo, adică de a vedea cam cum se prezintă finalitatea. 

Mulţi vor încerca, însă, fiind vorba despre un mecanism foarte delicat şi 
rafinat, nu toată lumea va reuşi să vadă care este finalitatea lucrurilor ce se 
întâmplă azi. Unii vor rămâne la a explora, a trăi, a-şi aminti de 10 martie că de o zi 
ciudată, neobişnuită, penibilă, în care îl s-au întâmplat tot felul de lucruri fără 
logică şi fără rost. Nu aceste lucruri nu sunt fără logică şi nici fără rost, însă pentru 
a li se vedea finalitatea li se cere oamenilor un efort care se susţine pe o experienţă 
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de viaţă, nu în ceea ce privesc evenimentele, ci în ceea ce priveşte abilitatea de a 
trece de la un episod la altul al vieţii. Am mai invocat de multe ori această ipostază 
ca fiind una crucială pentru a înţelege mecanismul vieţii. Mulţi trebuie să înveţe că 
fiecare eveniment are o finalitate şi după această finalitate se intră într-o nouă serie 
de evenimente care, la rândul lor, au finalităţi. Trecerea de la un episod la altul este 
o formă de vid în care individul se regăseşte cu el însuşi şi în care este ghidat nu de 
materie, nu de experienţele venite din lumea fizică, ci de forţa spiritului ce-şi 
urmăreşte propria regăsire. Aceste ipostaze sunt momente de gol în care mulţi 
involuează, se reîntorc la obiceiuri greşite sau facă alegeri eronate intrând pe alte 
trasee decât îi sugerează spiritul. De asta este nevoie de cercetare spirituală, de asta 
este nevoie să ne ascultăm vocea interioară, pentru a nu ne deplasa într-un 
perpetuum mobile al suferinţei veşnice. Ignoranţa, iadul în asta constă. 

Prin urmare, ultima zi a acestei săptămâni ne pune în faţa unor decizii pe 
care trebuie să le adoptăm însă fără a fi ajutaţi să întrezărim cât de cât finalitatea 
lor. Deciziile au la bază dificultăţi de limbaj, probleme de comunicare, neputinţa de 
a face conexiuni elementare între episoade ale vieţii, adică de a traversa o perioadă 
de bulversare psihoemoţională ca şi cum nu ne foloseşte la nimic ceea ce a m trăit 
sau ceea ce am gândiţi.  

Astăzi prin balansul realizat între cele două careuri Mercur-Jupiter, Soare-
Lilith şi, de partea cealaltă, trigonul dintre Soare şi Capul Dragonului, împreună cu 
cele două conjuncţii pe care le împlineşte Luna cu Neptun şi respectiv Mercur ne 
anunţă că ne aflăm la finalul unui episod şi că urmează o perioadă de gol în care 
spiritul ne şopteşte într-o limbă numai de el ştiută care va fi următorul drum. Este 
o zi delicată, dureroasă, neplăcută, dar care ne poate înnobila cu alegeri majore, 
magnifice, impresionante, dacă îndeplinim o condiţiei absolut necesară, aceea de a 
asculta strigătul din interior, de a pune urechea şi de a suporta o captare neplăcută 
a informaţiei, adică de a intra în contact cu ceea ce ne doare şi ne deranjează cel 
mai mult. 

Un alt îndemn al acestei zile, acela care include şi tensiune aşi aspiraţia este 
cel al frământărilor. Frământările metafizice au o anume însemnătate pentru 
căutătorul adevărului pentru că ele conţin frânturi de îndoieli şi speranţe, atitudini 
pozitive care-i spun individului că se află la cumpănă dintre perioade, dintre 
intervale, la trecerea de la o experienţă la alta în care este îndemnat, ca şi altădată 
să-şi asculte vocea spiritului. 

10 martie va fi o zi în care tulburările de comunicare şi abuzurile ni-i indică 
pe oamenii care refuză să evolueze. Cel care, aflându-se în această ipostază 
recunoaşte că a greşit, că a trăit în eroare, că anumite alegeri pe care le-a făcut în 
viaţă au fost eronate, dictate de orgoliu nu de Eul autentic, acela este principalul 
beneficiar al trigonului dintre Soare şi Capul Dragonului, adică acela este capabil 
prin înlăturarea învelişurilor false, prin dezbrăcarea de mintea falsă, prin 
abandonarea unor obiceiuri greşite să vadă primele raze de lumină. 

Episoadele trecute, cele de care ne dezvelim, au rolul a ne creiona conturul 
minţii pe care o folosim, conturul structurii emoţionale pe care o utilizăm însă nu 
sunt în stare să ne spună unde ajungem atunci când le folosim pe acestea. Deci ne 
uităm în trecut şi ne amintim cine am fost, dar nu putem să ştim ce vom deveni 
doar uitându-ne acolo. Atracţia către trecut este o mare încercare a acestei zile şi în 
acelaşi timp o mare capcană. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să ne 
descoperim acea înţelegere pe care oamenii o refuză – înţelegerea care ne vine din 
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vocea spiritului. Există o voce interioară aceea care nu articulează, care nu strigă şi 
nici nu impune, ci care vibrează la contactul cu spiritul universal şi ne spune, în 
limba ei şi prin mijloacele specifice, că acolo trebuie să ajungem. 
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Săptămâna 11-17 martie nu este atât de plină de evenimente aşa cum au fost 
săptămânile anterioare, dar totuşi conţine câteva dintre aspectele astrale la care se 
face trimitere şi în analiza aplicată anului 2013. Nu ne referim aici la Luna nouă din 
11 martie, ci la ingresul lui Marte în Berbec de pe 12 martie, la trigonul/sextilul lui 
Venus la Axa Dragonului, la careul Venus-Lilith, la sextilul lui Marte la Junon sau 
la revenirea lui Mercur la mersul direct din 17 martie. Tot ceea ce se întâmplă în 
această săptămână constituie semnul că realizările pe care le-am obţinut din 
furtunile anterioare au nevoie de o perioadă de decantare. Această perioadă de 
decantare se declanşează chiar din prima zi şi nu se va finaliza cu ziua de 17 martie, 
ci se va continua până la finalul acestei luni, îndemnându-ne să facem o distincţie 
clară între bine și rău. În această săptămână descoperim că evenimentele nu ni se 
întâmplă, ci multe dintre acestea au fost create, la multe dintre acestea am 
participat, atât în sensul bun cât şi în cel negativ. Multe dintre aceste episoade sunt 
neplăcute însă ceea ce se întâmplă în ziua de 14 martie şi care ţine de cele două 
aspecte pe care le împlineşte Venus (trigon/sextil cu Axa Dragonului şi careul cu 
Lilith) ne pune la grea încercare caracterul benefic şi sinceritatea acţiunilor în care 
ne implicăm. Succesul pe care-l obţinem în 14 martie s-ar putea să ascundă o doză 
de vanitate. S-ar putea să dorim, prin ceea ce câştigăm azi, să prezentăm realitatea 
într-un mod disproporţionat, adică prin lauda de sine, prin aroganță. Acestea par 
să fie elementele negative pe care le evidențiem azi, dar şi indiciul clar că folosim 
un mecanism în care modificăm o vibraţie pozitivă în una negativă. 

Aceste lucruri ne vor fi clare în afară zilei de 14 martie, fie înainte, fie după, 
dar nu în ziua de 14 martie. Atunci vom considera că multe ni se întâmplă pentru că 
suntem vizaţi, că merităm, că am muncit, adică vom crede cu tărie că evenimentul 
zilei de 14 este consecinţa unei acţiuni la care am lucrat în ultima perioadă. Dacă 
este bună, ne vom lăuda cu ea, dacă este rea, vom căuta să o ascundem. Venus se 
implică în două aspecte bune şi în egală măsură toţi protagoniştii acestui teatru 
astral, pot să aleagă una dintre cele două. 

Ideea de pedeapsă, de sancţiune va fi pusă în a doua parte a acestei 
săptămâni lângă sentimentul de prietenie, acel sentiment care ne ajută să explorăm 
adâncimile fiinţei şi să descoperim că de fapt ceea ce numim prietenie nu trebuie să 
fie troc, nu trebuie să fie afacere, ci trebuie să fie bazată pe ideea de unitate. Atunci 
când prietenia nu conferă persoanei respective siguranţă sau nu ajută individul să 
treacă pe un nivel superior este troc, ascunde alte chipuri pe care somnul raţiunii le 
construieşte asemenea monştrilor pe care îi poate crea. 

La final, când Mercur va reveni din mersul retrograd, mulţi vor pune la 
îndoială calitatea realizărilor acestei săptămâni, considerând că beneficiile nu sunt 
atât de mari, că şi-au pus prea multe speranţe în realizări, așteptând că după aceea 
lucrurile să fie fi mai simple, dar acum văd că s-au înșelat. Acest gând care anulează 
rezultatele muncii este unul care se desfăşoară în raport cu Coada Dragonului, 
pentru că el porneşte din ziua de 16 martie şi se finalizează în ziua de 17 martie, iar 
asta reprezintă o formă de penitenţă. Nimeni nu este imaculat şi toţi cei care sunt 
parte la o vină, la o greşeală pe care au făcut-o vor avea parte în această săptămână 
de momente de luciditate prin care să-şi vadă aportul real la crearea sau 
distrugerea unui demers sau al unui element din acest demers. Pentru mulţi aceste 
evenimente sunt abstracte, adică pentru cei mai mulţi dintre oameni, pentru că 
suferinţa în sine le spune acestora că anterior, când au mai trecut prin situaţii 
similare de observare şi conştientizare a propriei vieţi, nu au răspuns într-un mod 
adecvat. Este posibil ca acum modul lor de răspuns să fie asemenea celor din trecut 
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şi să se arate revoltaţi de faptul că viaţa este dură şi nu au nici măcar un moment de 
relaxare oricât de mult ar cere, şi-ar dori sau oricât de mult consideră că merită aşa 
ceva. 

Va fi însă mai puţin importantă această văicăreală cât de important va fi 
fiecare pas, oricât de mic ar fi, spre înţelegerea sau spre fructificarea viziunii de 
ansamblu. Ne aflăm în continuare în perioada marcajului pe zodia Peşti şi această 
zodie ne îndeamnă să vedem aportul personal în cadrul general al vieţii sociale, 
adică să vedem şi să înţelegem cât de important este rolul pe care-l avem în 
comunitate. Comunitatea înseamnă acum cercul de prieteni, colegii de serviciu, 
zona în care trăim, țara, rasa umană sau, lărgind cadrul, cea care merge până în 
planurile subtile integrând aici şi relaţiile pe care le dezvoltăm cu entităţile ce 
trăiesc acolo. Aceste entităţi nu se află sub influența predispoziţiilor astrale de 
acum, ci modul nostru de răspuns la inspiraţia care ne vine din partea lor. Acest 
mod de răspuns ne indică săptămâna 11-17 martie ca fiind o perioadă de 
frământare şi, în cazul celor care nu au fost deloc cuminţi în săptămânile 
anterioare, o perioadă de criză. 

Pentru că luni traversăm o Lună nouă, această perioadă de criză poate dura 
patru săptămâni. Din această perioadă de criză de o lună, săptămâna curentă 
reprezintă o criză a înţelegerii, a întrebărilor fără răspuns, una care duce la revoltă 
împotriva mâinii care mângâie, nu împotriva pumnului care loveşte. 

Tocmai de aceea avertismentul acestei săptămâni este acela de a invoca 
starea de martor. Va fi însă foarte greu să adoptăm această stare însă ea cuprinde 
mai mult etape, mai multe mijloace sau modalităţi de expresie şi una dintre ele 
constă în fenomenul observaţiei. A ne observa lucid reacţiile pozitive sau pe cele 
negative constituie semnul că putem să atingem starea de martor. Această stare de 
martor constituie însă şi unul din obiectivele pe care ni le-am propus în această 
viaţă. Viaţa trebuie întâi observată şi după aceea, după ce am înţeles ceea ce am 
observat, să alegem participarea la anumite procese în funcţie de puterea pe care o 
avem ori de misiunea care ne-a fost atribuită. 

 
Luni, 11 martie 

Luni 11- 3-2013  1:51    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 
Luni 11- 3-2013  3:46    Luna (Pis) Tri [Sco] Saturn 
Luni 11- 3-2013  4:00    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Luni 11- 3-2013 13:32    Luna (Pis) Con (Pis) Venus 
Luni 11- 3-2013 19:11    Luna (Pis) Tri [Sco] Node 
Luni 11- 3-2013 19:23    Luna (Pis) Squ (Gem) Lilith 
Luni 11- 3-2013 21:50     Sun (Pis) Con (Pis) Luna (New Luna) 

 
În acest început de săptămână Luna se află în Peşti, împlinind mai multe 

aspecte: două conjuncţii (cu Chiron şi Venus), două trigoane (cu Saturn şi Capul 
Dragonului), un sextil cu Pluton şi ultimul aspect din zi conjuncţia cu Soarele, adică 
Luna nouă. 

Ceea ce este interesant prin unghiurile care se împlinesc azi ne îndreaptă 
spre a ne redefini sau reconfigura ideea de muncă. Luna, prin conjuncţia cu Chiron, 
dar şi prin trigonul cu Saturn, ne îndeamnă să apreciem munca, să alegem 
preocuparea optimă şi să ne calculăm efortul în funcţie de rezultatul final. Prin 
aceste aspecte, rezultatul final trebuie să fie unul practic, benefic, educativ şi abia 
apoi, prin sextilul pe care Luna îl împlineşte cu Pluton, aspectul să fie prosper, să 
confere satisfacţie personală sau chiar abundenţă. Astăzi, până la prânz, ideea de 
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muncă, efort, preocupare, studiu ne ajută să ne simţim bine cu noi înşine şi ne 
îndreaptă spre aspectul plăcut al vieții. 

Prin trigonul cu Capul Dragonului şi, implicit, sextil cu Coada acestuia, Luna 
mediază tendinţa Nodurilor prin intermediul Cozii Dragonului punând astfel o 
greutate prea mare pe acest efort, pe de o parte şi de partea cealaltă selectarea 
acelor preocupări care să ne permită o mai clară şi mai corectă observare a lumii, a 
anturajului, a instrumentelor pe care le folosim. Asta înseamnă că astăzi alegem să 
ne preocupăm de lucrurile pe care le putem face, de ceea ce este uşor şi simplu, 
chiar dacă ceva din interior ne îndeamnă să ne implicăm aşa cum s-a-ntâmplat în 
ultimele două-trei săptămâni în evenimente mari. Nu, astăzi nu dorim să ne 
depăşim atribuţiile, să fim mai puternici. Dimpotrivă, ne implicăm în acţiuni cu o 
anumită marjă, cu o anumită toleranță, în ceea ce priveşte satisfacţia, încântarea 
sau mulţumirea în aşa fel încât să avem garantul stabilităţii, încântării şi a 
mulţumirii. 

Luna nouă de azi ne îndreaptă spre a învăţa, a studia, a asimila, spre a ne 
modela gândul, atitudinea în raport cu informaţiile pe care le avem în jur. Asta 
înseamnă că duşmanul (ideea preconcepută care ar putea să ne ofere siguranţa 
unui rezultat de o anumită factură) devine azi oponentul principal în toate 
demersurile. Satisfacţia, bucuria, încântarea vin din spontaneitatea sau din 
diminuarea impulsului care ne îndreaptă spre depăşirea limitelor. Nu este indicat 
azi să ne depăşim limitele, să punem pe această Lună nouă o greutate atât de mare 
şi de riscantă. 

Pe tema Lunii noi de azi planetele se grupează în continuare pe zodia Peşti 
însă sunt împărţite pe două case: casa a IV-a şi casa a V-a. Asta înseamnă că se 
realizează o fuziune între cele două în aşa fel încât oamenii să-şi găsească satisfacţie 
în preocupări foarte personale. Ceea ce este intim sau a fost ignorat capătă acum o 
nouă înfăţişare. Ceea ce avem acasă, puţinul pe care-l avem în jur sau lucrurile pe 
care le avem în jur devin exponentele încântării, mulţumirii şi satisfacţiei. În 
următoarele patru săptămâni aceasta va fi tendinţa şi multe dintre demersurile pe 
care le vom face vor pendula în jurul ideii de satisfacţie. Totuşi, având o Lună nouă 
cu Saturn pe casa I şi Axa Dragonului pe casele I-VII, vom deveni sensibili la 
impresiile celorlalţi, la ideea de autoritate, reuşind să şlefuim ideea de necesitate pe 
baza exemplelor oferite de cei puternici, de cei bogaţi sau de cei deştepţi. 

Acesta este mersul firesc al lucrurilor, viaţa aşa se desfăşoară, de la puţin la 
mai mult, de la mic la mare, de la a fi neştiutor la a fi ştiutor, însă ultima perioadă 
ne-a încercat pe noţiuni răsturnate, tocmai de aceea valorile din următoarele patru 
săptămâni tind să ne reamintească cum este să fii normal, simplu, plăcut, să te 
bucuri de lucruri simple, de tot ce ai în jur şi să amâni o confruntare, o răzbunare o 
replică sau o bătălie pe mai târziu. 

Există însă un pericol în toate aceste predispoziţii şi acestea sunt centrate în 
jurul poziţiei lui Saturn în casa I care aduce o prea mare duritate în a implementa 
sau a susţine propriile valori. Satisfacţia, necesitatea, modul cum alegem să ne 
simţim bine ar putea deveni chiar un obstacol în calea modelării propriei fiinţe. Nu 
este crucial să ne simţim bine în modul propriu, dacă viaţa ne poate oferi alte 
exemple în acelaşi interval al armoniei. Putem să primim aceleaşi recomandări din 
jur, putem să vorbim în contradictoriu fără să se ajungă la dispută, la ceartă, la 
opoziţie. Se poate depăşi obstacolul lipsei de comunicare prin tăcere, prin 
meditaţie, prin oprirea dialogului interior, adică prin a considera că ceea ce am 
experimentat până acum trebuie să rămână acolo pentru că acolo îi era scris să se 
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întâmple. Nu este oportun acum să aducem din trecut anumite episoade, chiar dacă 
ele ne vor invada cu ceea ce nu s-a putut finaliza. Această măsură a vieţii trebuie 
respectată pentru a învăţa să fim flexibili. Astăzi flexibilitatea ne vine din relaţia 
Lunii cu Pluton adică din descoperirea unui mod elegant şi cald de exprimare, de a 
ne disimula suferinţa şi a o teatraliza în aşa fel încât ea să nu devină o amintire 
neplăcută, ci un exemplu de viaţă, un personaj într-o piesă de teatru care 
emoţionează şi care nu mai produce lacrimi de tristeţe şi bucurie, ci lacrimi de 
melancolie, de romantism, de nostalgie. 

Prin urmare, începutul săptămânii ne aduce un îndemn spre regăsire de 
sine. Această întoarcere către forul interior, către propria persoană, către zona 
intimă înseamnă pentru unii atingerea punctului de vindecare, atingerea înţelegerii 
care înalţă, care sublimează problema, care o transformă în înţelepciune de viaţă, 
în amintire, adică îl separă pe individ de ceea ce-i ţine simţurile într-o tensiune 
dureroasă. Unii vor fi prea pătimaşi, vor considera că satisfacţia personală 
constituie o prioritate esenţială şi nu vor lua în considerare invitaţiile venite din jur, 
acelea de a participa la episoade sau evenimente plăcute, destinse, constructive, 
educative menite să identifice problema şi să o sublimeze, iar aceste elemente să fie 
privite ca părţi esenţiale într-un singur proces, nu ca procese diferite. 

Careul Lună-Lilith aduce o picătură de îndoială, de suspiciune, de neplăcere 
spre seara acestei zile, însă ea se poate stinge, se poate topi în sfera întreagă, 
completă a evenimentelor de până acum şi, în loc să fie nemulţumire, să devină 
melancolie ori să ne scoată în evidenţă ceea ce ne era clar în ale perioade ale vieții. 
Urmarea acestui proces va ține tot de sfera înțelegerii: ceea ce este neplăcut, 
dureros trebuie identificat şi apoi sublimat într-o altă formă de energie. 

Pentru mulţi începutul acestei săptămâni constituie şi începutul unei 
identificări. Sunt aflate probleme care nu au rezolvare imediată şi pentru care ne va 
fi nevoie de câteva luni, poate chiar până la toamnă, în septembrie, când Saturn şi 
Capul Dragonului sunt în conjuncţie. Asta înseamnă că individul, prin nevoile pe 
care le are, va impune o direcţie, iar grupul, format din indivizi care doresc acelaşi 
lucru, să pună pe comunitate o greutate atât de mare încât chiar dacă nu va fi luată 
în considerare această problemă va funcţiona ca o informaţie de bază pentru 
episoadele care vor veni spre noi începând cu 2014. 

Această ultimă zi de tranzit a lui Marte prin Peşti înseamnă diminuare, 
interiorizare chiar suprimarea dorinţei de a acţiona pentru sine pentru a descoperi 
mulţumirile simple care ne veneau din jur şi care ne creau identitate. Pentru mulţi 
asta înseamnă trecerea de la Eul fals pe care ni l-am dezvoltat, în ultima perioadă în 
încercarea de a ne depăşi limitele, la Eul adevărat care ne reprezintă şi care l-am 
folosit în ultimii ani cu precădere. 

Astăzi vedem cum curajul are şi o parte negativă aceea de a exagera pe latura 
îndrăznelii, a aroganței sau a lipsei de control şi vom înţelege că prin curaj 
finalitatea este importantă şi că mijlocul este corect dacă poate trece prin 
vindecare. Asta face diferenţa între curaj şi tupeu şi anume faptul că mijloacele 
folosite de curaj pot fi vindecate, pot fi asimilate într-o altă structură, în timp ce în 
cazul celălalt, nu. 

Astfel, recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa antrenaţi şi 
zăpăciţi de suita de evenimente care vin spre noi acum. Astăzi, iniţiativa curajul şi 
dinamismul din trecut se întâlnesc cu nevoia mai veche de confort, de încântare, de 
mulţumire, de satisfacţie personală. Până la prânz vom fi constrânşi de anumite 
episoade personale, să decidem în favoarea uneia dintre acestea şi, cei care se 
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gândesc la mulţumirea personală fără a o stânjeni pe a celorlalţi, sunt cei mai 
avantajaţi, nu doar azi, ci şi în următoarele patru săptămâni. 

 
Marţi, 12 martie 

Marti 12- 3-2013  8:25    Mars (Pis) --> Aries 
Marti 12- 3-2013 13:16    Luna (Pis) --> Aries 
Marti 12- 3-2013 13:35    Luna (Ari) Con (Ari) Mars 
Marti 12- 3-2013 15:09    Luna (Ari) Sex (Aqu) Juno 

 
Chiar de dimineaţă, Marte părăseşte zodia Peşti şi intră în domiciliu, în 

Berbec, şi această mutare este urmată de trecerea Lunii în Berbec la câteva ore 
distanţă. Abia trecută în Berbec, Luna va împlini, cum este și firesc, o conjuncţie cu 
Marte şi, la ora 15:09, va împlini un sextil cu Junon. 12 martie nu este bogată în 
evenimente astrale însă vă aduce o modificare de registru energetic, o modificare 
de direcţie, o schimbare a energiei de bază, a motivaţiilor care stau la baza 
iniţiativei şi, în felul acesta, poate constitui momentul de graniţa între ceea ce s-a 
consumat la începutul acestei luni şi în februarie şi ceea ce se va-ntâmpla până pe 
20 aprilie, când Marte va trece în Taur. 

Trecerea lui Marte de la Peşti la Berbec înseamnă trecerea de la dorinţa de a 
nu acţiona, de a opune rezistenţă prin pasivitate, de a adopta această tactică a 
iertării sau a ignorării la acţiune propriu-zisă, la demonstrarea curajului, la 
descinderea în acţiuni dinamice, puternice, poate chiar agresive care au ca finalitate 
distrugerea sau consumarea a ceea ce până acum nu a reuşit să se impună. 

Marte în Berbec este un exemplu de iniţiativă şi forţă, este un element care 
nu poate fi trecut cu vederea pentru că iese în evidenţă şi pune o picătură de 
agresivitate şi de forţă în toate acţiunile pe care le generează. Marte trece în Berbec 
atunci când ascendentul momentului se află în Taur, ceea ce îl va poziţiona în casa 
a XII-a care, împreună cu casa a VI-a, interceptează axa pe care acesta se află 
(Berbec-Balanță). Este un moment neplăcut pentru această planetă, întrucât 
energia ei acum este îndreptată spre interior. Așadar, acum, prea multă iniţiativă 
strică, pentru că nu poate fi afişată, nu poate susţine acţiuni de amploare şi devine 
expresia unor dorinţe personale care, în final, vor fi atinse de frustrare pentru că 
sunt improprii momentului, utopice sau exagerate. Suntem și la început de ciclu 
lunar şi cu două planete individuale în Berbec, ideea de noutate ne va cuceri 
eminamente. Vom considera că tot ceea ce vine spre noi acum are nevoie de un 
suflu proaspăt, de curaj, de idealizare de o preschimbare în aşa fel încât să reuşim 
ca, din această luptă cu viaţa, cu problemele, să ieşim învingători. Marte în Berbec 
pe casa a XII-a nu poate ieşi învingător, însă reuşeşte un lucru remarcabil, ca orice 
situaţie nefavorabilă, tristă, complicată, neplăcută să o transforme în avantaj 
propriu. 

Pentru că nu va reuşi în acest tranzit prin domiciliu să se exprime la nivel 
social sau la putere maximă, aşa cum ar fi de aşteptat, Marte în casă a XII-a a 
ingresului său în domiciliu nu vine cu o energie compromisă, ci un mesaj de 
reculegere în aşa fel încât ceea ce obţinem să nu producă modificări în structura 
socială, în mecanismul social, ci să producă un zdruncin puternic asupra vieţii 
personale în aşa fel încât ceea ce este dezechilibrat şi greşit să revină la forma 
iniţială. Se poate vorbi, până pe 20 aprilie, când Marte va trece în Taur, despre o 
revenire la o anume formă de normalitate. Această formă de normalitate poate să 
însemne o criză, o revoltă, momentul în care nu mai îndurăm, nu mai acceptăm un 
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compromis, nu mai suportăm, nu mai promit o hrană toxică ori negativă şi refuzăm 
să mai privim aceste conjuncturi sociale cu o iertare lezată, incompletă sau lipsită 
de maturitate. Astăzi considerăm că e mult mai binefăcătoare o acţiune în forță, o 
schimbare, chiar dacă pare pe alocuri agresivă, decât o iertare care să ne aducă în 
pragul umilinţei, a suferinţei sau a neplăcerilor. 

Marte în Berbec, fiind în analogie cu energiile casei I, unde găsim astăzi 
coada dragonului şi planeta Jupiter aflată în mers direct ne invită pe noi să 
încercăm să ne facem ordine în viaţă. Cei care în ciuda predispoziţiilor astrale au 
urmărit cu insistenţă să se situeze pe calea de mijloc, adică au abordat această 
ordine şi precizie morală pe oricare dintre conjuncturile astrale din ultima vreme 
azi vor deveni exemple de bună purtare, model de bune practici, ființe pe care 
persoanele din jur le vor vedea ca strălucind în lumina unor înţelegeri mature, 
puternice şi vor căuta prin tot ceea ce fac să şi-i ia ca exemplu. Oamenii aceştia se 
vor simţi încurajaţi în demersurile pe care le fac însă, de partea cealaltă, vor fi 
agasaţi de solicitări venite din partea oportuniştilor. 

Aceste solicitări, prin marcajul care începe să se formeze pe zodia Berbec, iau 
înfăţişarea nevoii de tentaţie. Li se cere acestora atenţi ori li se va capta întreaga 
atenţie şi oportuniştii se simt, prin atenţia care li se acordă, persoane importante, 
reuşind astăzi prin aceasta anestezie astrală să uite că au fost necuviincioşi, răi, 
mincinoşi sau făţarnici. 

 Scopul acestei nevoi de a repara sau de a impune o corectare a 
comportamentului este acela de a ne selecta anturajul. Într-un mod complicat, aşa 
cum ne-am obişnuit în ultima vreme, Saturn pe casa VII-a a ingresului lui Marte în 
Berbec, împreună cu Capul Dragonului ne spune că avem nevoie de anturaj, de 
relaţii, avem nevoie de forţa pe care ne-o oferă anturajul însă indicatorul care ne 
spune dacă această forţă este pozitivă sau nu, trebuie să vină din interior. Nu 
cuvântul care exprimă o stare este mai important, ci ecoul pe care-l produce în 
adâncime, de acolo de unde răsare, de unde izbucneşte, de unde se face remarcat. 
Cuvântul este o mare problema a acestei zile pentru că nu va reuşi să exprime 
complet starea, ideea. Să nu uităm că Mercur este în continuare retrograd şi chiar 
dacă se află în exaltare de casă (casa a XI-a) el nu va reuşi să impună o calitate 
specială mesajului, ci va putea cel mult să-i confere celui care promovează o idee, 
încrederea de a-l duce mai departe. 

Aşadar, foarte uşor pe această construcţie astrală şi nu doar datorită trecerii 
lui Marte în Berbec, azi se pot dezvolta comportamente indecente, eronate, greşite 
care să fie ascunse în spatele nevoii de acţiune. Aceasta nu înseamnă numai 
stabilirea unei ţinte îndrăzneţe, obţinerea unui titlu, adjudecarea unei funcţii, ci şi o 
anume nevoie de mişcare, de a consuma o energie fizică, de a depune efort şi de a 
obţine, prin aceasta impresia că activitatea înseamnă în mod implicit şi eficiență. 
Nu, activitatea poate însemna azi şi pierderea unui timp preţios sau, mai rău, prin 
implicarea lui Saturn din casa a VII-a, efortul fizic ne poate depărta de cei cu care 
colaborăm, ne poate pune într-o mare dificultate faţă de anturaj, faţă de partenerii 
de viaţă, faţă de partenerii de afaceri, faţă de toţi cei cu care relaţionăm pentru un 
scop anume, nu de dragul distracţiei sau relaxării. 

Până pe 20 aprilie, când Marte va trece în Taur vom duce un război interior 
şi multe dintre ideile care ies la lumină sunt incomplete. Cel care are puterea să le 
vadă golurile, cel care se poate vedea pe sine aşa cum este şi va încerca să-şi 
completeze deficitul acolo unde el există va fi cel mai câştigat, iar tranzitul lui Marte 
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prin Berbec, îi va direcţiona forţa, iniţiativa, curajul spre zonele vulnerabile, 
făcându-l mai puternic, mai curajos, mai prosper, mai rezistent. 

Prin urmare, 12 martie devine o zi de graniţă între predispoziţiile care au 
venit spre noi de la începutul lui februarie până acum şi ceea ce vom înfrunta 
începând cu 20 aprilie când Marte va trece în Taur. Această perioada înseamnă 
iniţiativă, o exprimare la scenă deschisă, o deschidere faţă de un mesaj 
revoluţionar, o impunere, răscolirea acelei zone care până acum s-a văzut în 
inferioritate şi pe care acum o punem la lucru dar care, în realitate, este zona cea 
mai vulnerabilă. Cei care reuşesc să vadă această zonă vulnerabilă în mod lucid vor 
fi tentaţi să lucreze asupra ei, îşi vor îndrepta întreaga atenţie spre a repara o 
greşeală ori spre a acumula bani albi pentru zile negre, alţii vor considera că timpul 
trece şi oamenii uita, că trebuie să profite de această oportunitate să obţine funcţie 
bani, să se pună în valoare, să fie apreciaţi, lăudaţi, evidenţiaţi chiar şi-atunci când 
nu au niciun merit. Este din acest punct de vedere o zi a orbirii mentale, o zi în care 
puterea importantă de sine, lauda de sine, vor atinge culmi neplăcute, poate chiar 
îngrijorătoare. Procedând aşa, aceştia vor consuma, vor risipi, vor cheltui şi prin 
acţiunile lor, prin faptele la care se dedau, se arată, se destăinuie, arată cât de 
vulnerabili sunt, cât de bolnav le este corpul sau cât de vicioasă le este mintea. 
Proverbul fiecare pasăre pe limba ei piere devine, prin 12 martie, una încărcată de 
un aspect practic extraordinar.  

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a folosi acest 
început de ciclu lunar şi acest ingres al lui Marte şi al Lunii în Berbec pentru a ne 
adânci percepţia asupra sufletului, asupra ideilor, pentru a ne clarifica în, ce constă 
calitatea morală, ce ne defineşte prin bine şi care sunt cele mai vulnerabile 
segmente ale personalităţii. Încercând să ne reparăm ceea ce este fragil, sensibil sau 
bolnav câştigăm timp, câştigăm energie, câştigăm în maturitate. 

 
Miercuri, 13 martie 

Miercuri 13- 3-2013  3:05    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 
Miercuri 13- 3-2013  5:52    Luna (Ari) Sex (Gem) Jupiter 
Miercuri 13- 3-2013 10:01    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

 
Dacă am fost sau nu înţelepţi în ultima vreme, dacă am înţeles ceea ce ni s-a-

ntâmplat, dacă am judecat greşit reacţiile celorlalţi sau dacă am căutat să 
răstălmăcim explorarea resurselor personale prin defulare vom vedea astăzi, când 
Luna, la puţin timp de la miezul nopţii, va împlini o conjuncţie cu Uranus. Aşa cum 
ne-am obişnuit, de la conjuncţia cu Pluton la conjuncţia cu Uranus, în interval de 
aproximativ o săptămână, Luna devine purtător de lumină şi asta se întâmplă doar 
pentru ca Uranus şi Pluton, cei doi malefici, menţin până în 2016 un careu care ne 
lezează foarte mult structurile pe care ne bazăm și ne îndeamnă să ne deplasăm 
conştiinţă spre noi forme de supravieţuire, noi modalităţi de expresie, poate chiar 
spre noi resurse. Asta înseamnă tensiune, conflict, parcurgerea unor episoade pe 
care le-am înţeles greşit, adică revenirea asupra unor lecţii de viaţă aşa cum se 
întâmplă la şcoală cu lecţiile de recapitulare. 

Tot azi Luna, pe lângă o conjuncţie cu Uranus, mai împlineşte un sextil cu 
Jupiter şi evident un careu cu Pluton. Asta înseamnă că între conjuncţia cu Uranus 
şi careul cu Pluton acest sextil cu Jupiter, această nevoie de a modula o informaţie, 
de a ne arăta flexibili în fața evenimentelor sociale constituie elementul care va fi 
agresat cel mai mult. Între conjuncţia cu Uranus şi careul cu Pluton, adică între ora 
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3,00 şi ora 10,00, Luna agresează un mesaj, cere un drept la replică, vine cu un 
bine sau cu o soluţie pentru a contrabalansa un rău. În mod normal, binele pe care-
l săvârșim prin voință proprie nu trebuie să contrabalanseze răul, adică nu trebuie 
să meargă pe aceeaşi linie a evenimentelor pentru a deveni opusul răului, ci trebuie 
să ne ajute să trecem pe nivelul următor, adică să ne ajute să depăşim această 
dualitate inferioară, acest dezechilibru între bine şi rău şi să îmbrăţişăm 
evenimente sociale sau trăiri în care nu este atât de evident sau atât de mare 
dezechilibrul între bine şi rău. Azi lupta între bine şi rău iar proporţii neplăcute. 
Orice gând de forţă, de iniţiativă, de curaj, de deschidere are la capătul său un 
reproş o nemulţumire, un refuz sau o încurajare deprimantă gen: “Nu este 
momentul acum”, “Este într-o perioadă tristă�, �Ai rătăcit calea� ș.a.m.d. 

Toate acestea dau zile de 13 martie o direcţie anume, aceea de a ne forţa să 
convieţuim într-un mediu de care până acum am fugit. Binele şi răul, în general, 
când coexistă, au tendinţa de a ocupa unul altuia teritoriul şi un adept al 
adevărului, al evoluţiei spirituale, al rafinamentului moral consideră că nu este 
adecvat ca întreaga energie a corpului să fie folosită pentru asta. A face fapte bune 
cu scopul de a contrabalansa o karmă negativă înseamnă şi a ne adânci în materie. 
Fapta bună are o calitate remarcabilă însă ea trebuie sublimată în modul absolut, 
aşa cum ne învăţa Iisus cu două milenii în urmă, să dăruim tot ceea ce avem 
săracilor şi să-l urmăm. Fapta bună, aceea care ne duce la a urma şi a îmbrăţişa 
învăţătura spirituală şi care include etape ininteligibile pentru minte ce ţin de 
arderea karmei creată de minte, reprezintă deja primele ipostaze ale nivelului 
următor. Ceea ce lăsăm aici, ceea ce dăruim săracilor reprezintă fapta bună de care 
ne dezvelim, pe care o lăsăm la acest nivel (ardere de karmă), nu aceea pe care o 
creăm pentru a contrabalansa un rău (creare de karmă). Astfel, înţelegem că Iisus 
nu ne îndeamnă să anulăm faptele greşite, ci să obţinem �pâinea cea de toate 
zilele�, adică hrana spiritului, deci accederea la un plan superior, să ne depăşim 
propria condiţie, cea care oricât de înaltă şi de puternică şi de pozitivă ar fi se 
desfăşoară în acest spaţiu, în această zonă unde domină balansul dezechilibrat între 
bine şi rău. 

Cei care reuşesc să personalizeze aceste învăţături azi, adică să vadă ce este 
rău şi ce este bine în propria viaţă, care sunt persoanele pozitive şi care sunt cele 
negative vor reuşi să vadă mult mai departe decât au văzut până acum adică să se 
folosească de acea putere de abstractizare care ne vine din conjuncţia Lunii cu 
Uranus. Această putere mentală poate apărea azi sub formă de imagini, ca viziune, 
ca deschidere, ca încurajare, ca forţa şi este important să ne aşteptăm ca această 
lumina care ne vine de dincolo să zdruncine foarte mult forţa lipicioasă a ceea ce ne 
vine din materie. Astfel, între conjuncţia Lună-Uranus şi careul Lună-Pluton, 
mesajul final pe care-l tot construim de o săptămână ne spune azi că nu dreptatea 
socială este ceea ce avem nevoie acum, nu dreptatea egoistă, cea pe care o cerem 
pentru corp, pentru structurile false pe care le-am construit (funcţie, statut, 
etichetă), ci gândul îndrăznet care ne duce pe nivelul superior. 

Mesajul care ne îndeamnă să trecem pe nivelul următor este însă unul din 
marele mistere ale lui 2013. El ne vine azi din sextilul Lunii cu Jupiter şi ştim că tot 
anul Jupiter, dreptatea, fulgerul, cel care menţine echilibrul dreptăţii între lumea 
de sus şi lumea de jos, prin implicare, este puternic lezat prin tentaţia de a ne 
construi propria dreptate. Astăzi propriul adevăr, cel pe care-l recunoaştem fără 
efort, constituie un obstacol, pentru că acesta ia înfăţişarea obiceiurilor vechi sau 
poate, mai rău, se construieşte din energia acestora. Asta înseamnă că nu mergem 
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mai departe, ci batem pasul pe loc, adică vom cere să contrabalansăm un bine după 
mesajul răului, cerem să echilibrăm balanţa dintre bine şi rău, adică risipim timp 
pentru a rămâne pe acest nivel. A trece dincolo, prin sextilul dintre Lună şi Jupiter, 
înseamnă, aşa cum am văzut de multe ori în acest an, să privim problema în faţă şi 
să-i spunem că nu este reală. La început această idee are un caracter extrem de 
abstract şi poate lăsa impresia practicantului că a deviat de la cale sau că nu mai 
este sănătos la cap. Nu, o mare parte dintre problemele pe care noi le alimentăm nu 
sunt reale, sunt fiinţe create din plastilină pe care le-am construit atât de bine şi de 
corect încât nu mai reuşim să facem diferenţa între o fiinţă reală şi cea iluzorie 
pentru că niciuneia nu-i vedem energia care se mişcă. Suntem ajutaţi de contextul 
acestei zile cei care văd energia, care lucrează cu ea, care văd ceea ce animă viaţa, 
cea ce există dincolo de materie. 

Prin urmare, 13 martie este o zi energică. Suntem motivaţi să probăm 
puterea care ne traversează corpul, mintea, emoţia, să ne punem în valoare şi să 
obţinem rezultate imediate. Azi ne vin rezultate pe demersuri la care am lucrat de o 
săptămână, ne vin răspunsuri, invitaţii pe care le-am aşteptat în ultimele zile. Din 
fericire, toate acestea poartă amprenta unui bine incomplet. Acțiunea benefică vine, 
aşadar, din faptul că acest bine va fi evident şi nu trebuie decât să facem un efort 
minim pentru a vedea, că, de fapt, a da curs unei invitaţii, a obţine un privilegiu, 
înseamnă a ne bloca pe un nivel, de a rămâne încuiaţi în acest stadiu, chiar dacă el 
este unul generos în trăiri spirituale. Rostul acestei existențe constă în faptul că 
trebuie să mergem mai departe. Nu am venit aici în vacanţă, nici să stăm la Soare şi 
nici să urmărim episod după episod un serial interminabil, ci am venit să 
descoperim ecoul vieţii, să descoperim viaţa şi în această formă. Unii care dispun 
de un destin mai greu au fost atraşi în această lume şi pentru a se purifica, pentru a 
descoperi valorile sufletului şi pentru a utiliza acest vehicul după ce vor pleca de 
aici pentru a explora cu mai multă îndrăzneală şi cu mai multă forţă universul 
accesibil. 

În aspectul său comun, ziua ne îndeamnă să cheltuim energie, bani, timp să 
ne complicăm existenţa alergând între două, trei, patru sau cinci locaţii şi să ne 
umplem timpul cu aceste preocupări sterile. Unora nu li se vor părea deloc sterile, 
ci chiar să se bucure de faptul că au energie, tonus, că se mişcă, se bucure de 
activitate şi vor considera că au câştigat o zi nu au pierdut una. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi foarte bine înainte 
să acţionăm pentru că succesul nu vine dintr-odată, el se construieşte din aproape 
în aproape, iar despre înţelepciune se poate spune că nu creşte în copaci şi nu ne 
împiedecăm de ea pe stradă. Orice lucru mărunt, orice faptă bună orice obicei 
benefic se construieşte cu efort, nu doar de acţiune, ci și de înţelegere, de modelare, 
de acceptare, adică de a păşi într-o altă dimensiune, de a ne abandona vechea 
structură, vechea înfăţişare şi a trece într-un alt plan al acţiunii sau într-un alt plan 
al gândirii. 
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Joi, 14 martie 
Joi 14- 3-2013  0:29   Venus (Pis) Tri [Sco] Node 
Joi 14- 3-2013  2:40    Luna (Ari) Sex (Gem) Lilith 
Joi 14- 3-2013 10:39   Venus (Pis) Squ (Gem) Lilith 
Joi 14- 3-2013 11:33    Mars (Ari) Sex (Aqu) Juno 
Joi 14- 3-2013 21:08    Luna (Ari) --> Taurus 

 
Luna azi parcurge ultimul segment al zodiei Berbec, împlinind un sextil cu 

Lilith şi încercând să îndulcească tendinţele negative, ieşirile temperamentale sau 
înţelegerile răsturnate care au venit spre noi în ziua anterioară. Până spre seară, 
când va trece în Taur, vom avea parte însă de alte episoade pentru care Luna în 
Berbec va constitui un fundal interesant. Este vorba despre trigonul dintre Venus şi 
Capul Dragonului, careul lui Venus cu Luna neagră şi sextilul lui Marte cu Junon. 
Toate aceste trei aspecte aduc zilei o forţă şi o calitate menite să confere înţelegerii, 
dar şi acţiunii practice o finalitate excepţională. 

Când Venus are o relaţia bună cu Axa Dragonului, ca în cazul de faţă când 
aceasta mediază tendinţa Nodurilor prin împlinirea unui sextil cu Coada 
Dragonului, ne curtează norocul, şansa şi nu doar atât faptul că Venus se află în 
exaltare, acest noroc, această şansă va putea fi valorificată, va putea fi observată, la 
adevărata sa valoare. Asta înseamnă că ne curtează norocul, şansa, avem ocazia să 
facem tot felul de lucruri ieşite din comun, puternice, unele dintre ele chiar 
remarcabile şi în plus vom fi şi mulţumiţi de ceea ce obţinem. De partea cealaltă, 
provocările care vin spre noi azi au menirea de a ne zdruncina exact această 
convingere că dacă suntem corecţi, dacă nu ne abatem de la educaţie, de la morală, 
fericirea este garantată. Aici loveşte careul dintre Venus şi Luna neagră şi nu doar 
prin evenimente care nu pot fi condensate în spaţiul acestei zile, dar nici nu pot fi 
manifestate în modul în care o cer. Episoadele acestea care nu pot fi înţelese, prin 
trigonul lui Venus cu Capul Dragonului sunt înlăturate, sunt alungate din sfera 
personală, amânate pe mai târziu sau pur şi simplu ignorate pentru totdeauna. 
Această lecţie este accesibilă azi şi constituie unul din elementele care ne vor oferi 
privilegiul de a ne bucura de ceea ce avem în jur, de ceea ce facem, de selecţia pe 
care o facem, de oamenii pe care-i avem în jur. Prin aceste două aspecte pe care le 
împlineşte Venus, ziua de 14 martie devine o zi a învăţăturii, a lecţiei de viaţă, a 
moralităţii, o zi reprezentativă pentru nevoia de echilibru, de a ne înconjura de 
persoane capabile, de a aduna în jurul nostru oameni dispuşi să ne încarce cu 
energie pozitivă, nu de vampiri sau de persoane profitoare, în aşa fel încât 
remanența episoadelor pe care le traversăm azi să fie una doar pozitivă. 

Pe acest fond al selecţiei şi înţelegerii pe care le probăm în faţa vieţii, pe acest 
fond al înţelepciunii, evident, manifestată pe diferite trepte şi prin diferite mijloace, 
sextilul Marte-Junon ne aduce o neobişnuită nevoie de nou. Avem nevoie de o nouă 
deschidere, de noi informaţii despre oameni pentru a putea să ne apropiem de ei. 
Relaţiile flexibile, prin raportul care se construieşte între Marte şi Junon, se 
bazează pe informaţii acumulate în prealabil. Chiar dacă zodiile Berbec şi Vărsător 
sunt renumite pentru spontaneitatea lor, pentru uşurinţa cu care îmbrăţişează o 
veselie neprogramată, un eveniment despre care nu s-a ştiut dinainte nimic, în 
privinţa relaţiilor de durată, flexibilizarea acestora cere, în primul rând, 
documentare. Acesta va fi însă şi greutatea zilei pentru că în general oamenii pot 
face mult mai uşor selecţie pe baza a aceea ce ştiu. Pot să spună uşor �asta-mi 
trebuie”, “asta nu-mi trebuie�, însă, când vine vorba despre acumulare de 
informaţii, intervin alte procese mult mai complicate şi, sigur, intervine şi nevoia 
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de muncă, de a depune efort, de a construi un program, de a acţiona în 
conformitate cu această schemă, de a da curs unui schimb cu anturajul, în aşa fel 
încât la final forul personal să fie substanţial îmbunătăţit. Luna din Berbec vine ca 
fundal cu această necesitate de a explora. Unii care sunt mai temperamental, vor 
vedea în toate evenimentele zile îndemnul la război, la luptă, la confruntări, 
considerând că numai aşa pot transforma un episod banal într-unul remarcabil, că 
numai aşa o zi banală devine una importantă pentru comunitate sau o verigă 
importantă în lanţul amintirilor personale. 

Aceste reacţii temperamentale, pentru cine reuşeşte să le observe cu 
obiectivitate, îşi extrag puterea din episoadele zilei anterioare când ideea 
revoluţionară a constituit sămânţa de scandal sau sămânţa din care va răsări o 
plantă frumoasă, decorativă şi parfumată. 

Spre seară, când Luna va trece în Taur, registrul informaţional, starea de 
spirit, direcţiile sunt substanţial modificate şi pentru că trecând într-un semn fix şi 
nu oricum, ci în exaltare, Luna cere, prin relaţia exaltării sale cu exaltarea lui Venus 
din Pești, o sedimentare a experienţelor pe care le-am parcurs în timpul zilei. Totul 
ni se va înfăţişa ca o retrospectivă asupra zilei din care avem tendinţa să extragem 
ceea ce ne atrage atenţia cel mai tare, o persoană, un eveniment, un obiect, o 
promisiune sau chiar perspectiva că întreaga viaţă să o ia pe un alt drum. Poate fi 
vorba azi despre oportunităţi remarcabile. Venus, Micul Benefic, se află cum într-o 
relaţie bună cu Axa Dragonului şi ceea ce este cu adevărat remarcabil nu se va 
îndepărta de micile şicane, cele care sunt legate de culoarea şireturilor, de 
neastâmpărul firelor de păr care nu stau aşa cum sunt aşezate. Lucrurile mici, 
lătratul câinilor de pe marginea drumului sau un anume zgomot de fond pot 
tulbura liniştea celor care au făcut doar în ultimele zile un stop pe tendinţele 
dizarmonice, agresive, antisociale. Aceştia care au o linişte foarte subţire, şi-o vor 
zdruncina azi considerând că ceea ce îi tulbura este mai important decât 
perspectiva benefică a evenimentelor. În realitate, Venus şi Marte şi spre seară şi 
Luna reuşesc să ne planteze în adâncul sufletului, în sfera intimă (pentru că sunt 
planete individuale) acele lucruri care până la finalul lunii iunie le vom folosi din 
plin. 

Avem în continuare un marcaj pe zodia Peşti şi ecoul social al acestor 
modificări de factură interioară va fi acela care ne va spune că Lumea se schimbă că 
este nevoie de coeziune, de forţă şi că din punct de vedere administrativ, politic sau 
economic această coeziune, această coagulare înseamnă universalizare, înseamnă 
globalizare. Nu se ştie când acest zid se va finaliza sau dacă se ştie nu poate fi citită 
această informaţie din cerul astral al acestei zile. 

Prin urmare, 14 martie se adresează în special nevoii de confort, de bine, 
de transformare interioară. Sunt îndreptate spre conştiinţa personală, spre suflet, 
spre sentimentul individual acele evenimente care ne cer să privim mai departe 
decât am privit până acum şi să fim mai toleranţi, mai înţelegători, mai permisivi, 
mai deschişi la informaţiile care vin spre noi. Pentru a reuşi să dăm vieţii un sens 
pozitiv, prin ceea ce vine spre noi azi, avem nevoie de informaţii, de studiu, de 
observaţie generală sau de a dezvolta un spirit de observaţie într-un anumit caz 
particular, cel care se va evidenţia în special în preajma prânzului. Dimensiunea 
personală, pusă acum la încercare, va traversa și episoade complicate în care bârfa, 
indecența, indolența sau, dacă ne păstrăm în sfera informaţiilor, acele mesaje 
tendenţioase, acele completări la adresa vestimentaţiei, limbajului ori la adresa 
statutului social sunt menite să aducă zilei un fundal zgomotos. Cine se poate 
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detaşa de acest fundal, de zgomotul de fond, de zumzetul neplăcut al careului 
dintre Venus şi Lilith dovedeşte, în primul rând, tărie de caracter, maturitate, poate 
chiar înţelepciune şi, de partea cealaltă, reuşeşte să folosească în mod eficient 
beneficiile care ne vin din celelalte unghiuri, adică să construiască lucruri 
remarcabile, să observe comportamentele tendenţioase, să le izoleze, să se 
desprindă de ele, să se detaşeze de conjuncturile negative şi să poată, în felul 
acesta, să transforme o zi complicată, tulbură într-una remarcabilă. Acest zgomot 
de fond este unul periculos pentru cei care s-au înconjurat de o linişte prea subţire, 
care au câştigat liniştea la începutul acestei săptămâni şi pentru care a fost invocat 
un statut artificial. Aceste persoane sunt vulnerabile azi pentru că orice zgomot din 
jur, orice apreciere este răstălmăcită şi în loc să fie privită ca un îndemn spre mai 
bine, ea este privită ca fiind tendenţioasă. 

În general, oamenii care sunt orientaţi negativ privesc toate episoadele din 
jur prin acest sens tendenţios. Ceea ce este important vine spre seară, după orele 
21,00 când Luna va trece în Taur şi când vom reuşi să facem o retrospectivă 
interesantă asupra a ceea ce a venit spre noi de-a lungul zilei. Vom vedea că puterea 
pe care am manifestat-o azi a stat în alegere şi mai puţin în a controla în acest 
episod. Întreaga zi vom fi în Perioada fără direcţie, deci nu vom reuşi să controlăm 
evenimentele, ci vom reuşi să alegem episoadele, informaţiile, persoanele, vom 
reuşi să decidem ceea ce este util de ceea ce nu este util, însă nu vom reuşi să 
controlăm nimic, oricât de mult vom încerca. Cei care vor alege să controleze 
împotriva forţei astrale se vor axa pe careul dintre Venus şi Lilith şi vor considera 
că viaţa le este grea, tulburătoare, neplăcută şi că tot ceea ce se întâmplă în jurul lor 
este negativ, periculos sau tendenţios. 

Tocmai de aceea recomandarea ne îndeamnă spre a ne lăsa azi în voia 
curentului şi a alege din tot ceea ce trăim sau vedem utilul, practicul, elementul 
care are ecou ambivalent (minte – suflet). Ceea ce rezonează doar în sentiment va 
produce un dezechilibru în gând şi invers. Pentru asta ni se cere un efort de atenţie, 
puţină îndemânare şi puţin mai multă siguranţă de sine. Cine are încredere în sine 
acum va reuşi să vadă lucrurile mult mai clar şi să abordeze această selecţie cu mai 
multă eficiență. 

 
Vineri, 15 martie 

Vineri 15- 3-2013  0:39    Luna (Tau) Squ (Aqu) Juno 
Vineri 15- 3-2013  4:07    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Vineri 15- 3-2013  8:38    Luna (Tau) Sex [Pis] Mercury 
Vineri 15- 3-2013 17:13    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Vineri 15- 3-2013 18:26    Luna (Tau) Opp [Sco] Saturn 
Vineri 15- 3-2013 19:11    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

 
Trecând în Taur, Luna, datorită relaţiei cu planetele din Peşti, ne aduce în 

centrul atenţiei o relaţie de compatibilitate între cele două semne şi anume 
sentimentul de prietenie. Între zodiile Taur şi Peşti se construieşte o relaţie de 
prietenie cu un adânc şi sensibil ecou sufletesc. Dacă, de o parte, zodia Taur 
intervine cu un suflu nou, cu o prospeţime, cu o frumuseţe, nu doar sufletească, ci 
şi fizică, cu promisiunea că orice lucru mărunt îşi poate creşte şi spori profunzimea 
şi frumuseţea sa, de partea cealaltă, zodia Peşti intervine cu o experienţă vastă, cu o 
promisiune, aceea de a valorifica tot ceea ce vine frumos din zodia Taur, într-un 
cadru organizat, verificat, matur, sigur şi încărcat de aleasă condescendență. 
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15 martie trimite spre noi toate aceste senzaţii, percepţii, direcţii, care sunt 
centrate în jurul ideii de prietenie. Dacă prin sextilul dintre Lună şi Neptun 
prietenia înseamnă experienţă, evenimente în comun, un anume schimb situat 
dincolo de cuvinte, nonverbal, prin sextilul Lunii cu Mercur, chiar dacă acesta este 
retrograd, prietenia înseamnă a descoperi un limbaj comun, a vorbi frumos şi 
simplu despre acelaşi lucru, a împărtăşi aceleaşi impresii, a traversa aceleaşi 
momente de bucurie sau de tristeţe, adică de a fi pe aceeaşi lungime de undă, a face 
declaraţii, poate chiar de amor ori care să reprezinte construcţii literare delicate, 
plăcute, frumoase, rafinate. 

De partea ce alata sextilul dintre Lună şi Chiron duce prietenia în zona 
misticului, reuşind un proces care în creştinism se numeşte spovedanie. 
Spovedania înseamnă a descărca o anume tensiune sufletească printr-un canal 
divin, printr-o energie spirituală pentru a înlătura atât greşeala în sine cât şi pentru 
a-l ajuta pe cel care a săvârşit-o să nu mai procedeze aşa. Spovedania nu o face doar 
preotul, nu doar cel care este educat sau care are cunoştinţe spirituale, ci oamenii, 
în permanenţă, se spovedesc unii de alţii. Pentru aceasta este nevoie de 
îndeplinirea unei singure condiţii că acela care ascultă să fie obiectiv, pozitiv, să fie 
un canal deschis către ceea ce se află dincolo de el pentru ca lumina spiritului 
universal să intervină şi să optimizeze acest proces. 

Suntem învăţaţi de mistica religiei creştine că prietenii în general se 
spovedesc între ei, atunci când îşi spun unii altora durerile, şi suntem încurajaţi să 
procedăm în felul acesta şi, ceea ce se întâmplă acum, în timpurile noastre, prin 
amploarea pe care a luat-o consilierea psihologică ține de acelaşi proces vechi, 
strămoşesc al spovedaniei. 

Elementele neplăcute ale acestei zile vin din două aspecte stresante pe care le 
împlineşte Luna: careul cu Junon şi opoziţia cu Saturn. Asta înseamnă că ne 
apropiem de cei din jur pentru a ne descărca sufletul sau pentru a descoperi o 
rezonanţă, o similitudine, o comunicare de care am avut atât de multă nevoie în 
ultima vreme. Unii ar putea formula aceasta prin nevoia de prieten, nevoia de a 
avea alături un suflet care să nu pună o prea mare greutate, care să nu tenteze, să 
nu încerce, să nu judece sau dacă o face să-l ajute pe cel în cauză să depăşească o 
ipostază dureroasă a existenţei sale. Opoziţia Lunii cu Saturn înseamnă 
nesiguranţă, iar prietenia chiar asta combate. 

Nu vom reuşi însă astăzi să explorăm foarte profund acest sentiment însă 
vom reuşi să vedem că prietenia trece dincolo de toate celelalte rezonanțe pozitive. 
Prietenia nu ţine de gradul de rudenie, nu ţine de obligaţiile sociale, de nevoia 
personală, aceea care pare să o motiveze, nu ţine de absolut nimic. Prietenia este un 
sentiment care vine din nevoia de unitate. Nevoia de unitate este o trăsătură a 
spiritului pentru că spiritul însuşi face parte dintr-o structură macrouniversală pe 
ideea că am fost creaţi de acelaşi Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa or, dacă 
el reprezintă Unitatea, noi, cu toţii, suntem părţi ale aceluiaşi întreg. 

Acest element negativ care ne îndeamnă azi spre socializare, spre deschidere 
faţă de anturaj, este explicat de cei sensibili că având la bază un presentiment, ceva 
rău care urmează să se întâmple, ceva dureros, poate chiar o stare proastă, 
apăsătoare, neplăcută care anticipează o modificare de registru ce va veni spre noi 
în zilele următoare. Oamenii au acest simţ astral, acela de a anticipa evenimente, 
doar că nu sunt atenţi şi nu se autoeducă în a-l folosi. Ceea ce anticipăm azi va 
putea fi mult mai clar explicat spre seară când Luna şi Pluton vor fi în trigon, dar 
mai ales va putea fi explicat în ziua următoare când Luna va trece prin Coada 
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Dragonului. Astăzi ne căutăm bucuria în relaţii, în sentimentul prieteniei şi 
urmărim prin această prietenie să plantăm o sămânţă în speranţa că din ea va 
creşte o plantă viguroasă şi fertilă. 

Prin urmare, 15 martie vine spre noi cu o mare forţă astrală însă ea va fi 
percepută aşa de cei care reuşesc să-şi coordoneze atât de bine sentimentele şi 
gândurile încât să descopere în jur oameni care gândesc şi simt la fel. Sentimentul 
prietenie este azi unul care va prima față de celelalte. Unii fi îndureraţi că nu au 
prieteni, vor realiza că nu au prieteni, ci doar cunoştinţe, amici, doar oameni cu 
care realizează un schimb, cu care fac un troc pe mai multe planuri, însă nu au 
alături de ei persoane care să le confere sentimentul de unitate, de progres, de 
elevare, de siguranţă. O persoană, dacă nu-ți oferă sentimentul de siguranţă, dacă 
nu te ajută să-ți ieşi din matcă şi să nu te temi de asta, oricât de apropiat pare, nu-ţi 
poate fi prieten, iar dacă se va folosi de acest titlul o va face pentru a obţine un 
avantaj, pentru a te implica într-o altă formă a schimbului inferior, adică a trocului. 
Trocul atunci când este dus în această zonă devine un element extrem de negativ, 
unul pe care misticii îl pun pe picior de egalitate cu altele de factură demoniacă. 
Când vine vorba despre viaţa spirituală, nu trebuie să faci troc, nu trebuie să faci 
schimb, ci trebuie să fii un canal de lumină, un distribuitor, un intermediar sau 
cum spun misticii contemporani un releu, adică primeşti şi oferi fără a cere ceva în 
schimb. Ceea ce primeşti prin acest tip de activitate este efectul unei cauze care nu 
ţine nici măcar de prezenţa ta acolo, ci ține de decizia unui for superior, cel care a 
hotărât că eşti un intermediar în tot acest proces. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a descoperi astăzi sentimentul 
de prietenie. Cei care traversează ziua cu sentimentul că sunt prieteni cu lumea 
înconjurătoare, adică aceia care dăruiesc în jur necondiţionat acest sentiment care 
sprijină, susţine ori împart, chiar dacă apoi traversează episoade neplăcute, ce ţin 
de reacţiile pe care le are un om în nesiguranţă (opoziţia Luna-Saturn), dacă sunt în 
umbra prieteniei, se sting repede, se topesc şi trec într-un alt plan al relaţionării, 
obţinând astfel nu doar o vibraţie nouă, ci un nou tip de experienţă. Deschiderea 
faţă de anturaj se soldează cu un rezultat spectaculos numit evoluţie. Prietenia este 
lampa pe care o ţinem deasupra capului şi prin intermediul căreia ne vedem 
celelalte chipuri pe care ni le-am uitat în subtil, în planuri paralele, adică semenii 
noştri care ne privesc, asemenea nouă, cu o lampă deasupra capului. 

 
Sâmbătă, 16 martie 

Sambata 16- 3-2013 11:29    Luna (Tau) Opp [Sco] Node 
Sambata 16- 3-2013 18:34    Luna (Tau) Sex (Pis) Venus 

 
Mulţi vor regreta azi că, în zilele anterioare, s-au implicat în atât de multe 

activităţi. Vor regreta că au cunoscut atât de mulţi oameni pentru că acum aceştia îi 
solicită, că s-au lăsat deschişi, citiţi, că au povestit despre viaţa lor intimă ori pur şi 
simplu au interacţionat în diverse moduri cu aceste persoane. Regretă pentru că 
Luna trece azi prin Coada Dragonului şi pune o mare greutate pe deciziile pe care le 
luăm, pe caracterul lor complicat şi mai ales regretă faptul că nu au reuşit să obţină 
ceea ce şi-au propus. Într-un mod cu totul straniu pentru tranzitul Lunii prin Taur, 
astăzi nu avem răbdare. Luna în Taur aduce în zodiac această componentă numită 
răbdare, însă acum se face trimitere la episoade care instigă la nerăbdare. Dacă 
vom reuşi să fim obiectivi nimic din jur nu ne va tulbura liniştea și totul va fi 
desfăşurat într-un ritm, calm, liniştit, adică după ritmul pe care îl impune. Acest 
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aspect este susţinut şi încurajat de sextilul pe care Luna îl împlineşte cu Venus şi 
care o transformă pe aceasta (Venus) în planetă mediatoarea acestei dispuneri 
astrale. Ştim încă de joi ca Venus mediază tendinţa nodurilor, iar astăzi această 
mediere, această viziune de ansamblu, ne ajută să ieşim din multe încurcături, să 
găsim soluţii la dureri rapide care ne cuprind ori să rezolvăm o problemă la care nu 
am găsit soluţii în ultimele luni. 

La modul concret azi vom avea impresia că suntem părtaşi la nişte 
evenimente care nu ne caracterizează, că suntem implicaţi în tot felul de 
conjuncturi şi suntem vădit deranjaţi de acest lucru. Asta înseamnă că rezonanţa 
zilei de ieri se risipeşte sau trece în planul secund pentru a se evidenţia anumite 
întâmplări episoade sau relaţii care ne deranjează. Aceste întâmplări neplăcute nu 
au o remanență atât de mare decât în sfera regretului. Dacă ne lăsăm antrenaţi 
foarte mult de regretul neîmplinirii, de regretul ce ne vine din faptul că nu am atins 
încă finalitatea, că nu mai avem răbdare pentru etapele următoare, atunci întreaga 
zi va fi neplăcută stresantă şi tot ceea ce vine spre noi pune o mare greutate atât pe 
decizii cât şi pe judecăţile pe care le emite. 

Spre seară, când o parte dintre aceste evenimente se mai domolesc vom fi 
mai liniştiţi şi vom căuta să ne destindem într-un anturaj plăcut şi relaxant. 
Episoadele care vin spre noi astăzi nu au nicidecum un caracter haotic. Dacă 
suntem amintiţi într-o conversaţie se întâmplă pentru că anterior am făcut parte 
din ea şi prin implicarea pe care am dovedit-o am greşit. Greşeala care ne vine din 
conjuncţia Lunii cu Coada Dragonului este una care ţine de necunoaştere şi, 
deopotrivă, de rea intenţie. Taurul, în aspectul său negativ, aduce în zodiac 
încrâncenare, egoism, tendinţa de a desconsidera tot ceea ce hrăneşte sufletul, un 
spirit materialist exagerat, zdrobind cu o mare forţă tot ceea ce este pur, delicat, 
simplu. Astfel, ceea ce devine azi sancţiune, în trecut a fost ambiţie lipsită de 
control, materialism, încrâncenare sau o dorinţă obsesivă, necontrolată, de 
satisfacţie. 

Aceste evenimente neplăcute la care am participat sau pe care le-am generat 
au integrate o componentă pe care azi vom dori să o ascundem. Atunci când s-au 
consumat acestor evenimente li s-a pus eticheta de durabilitate. Am dorit atât de 
mult ca rezultatul să fie durabil încât ne-am pierdut controlul şi am încălcat 
anumite reguli impuse de propria persoană sau cele sociale, de bună convieţuire. 
Această durabilitate este astăzi sancţionată şi constituie şi elementul care ne va 
bulversa cel mai mult. Mulţi se vor întreba cum de au putut să se implice în aşa 
ceva, cum de au insistat în direcţia această chiar dacă semnalmentele, încă de la 
început, erau negative. Asta nu poate fi de bun augur pentru că acum echilibrul 
emoţional nu poate fi cel mai bun şi orice undă de suspiciune, de îndoială, de 
neîncredere va avea repercusiuni negative asupra acţiunilor în care ne implicăm. Ce 
a fost, a fost. Nu mai trebuie să aducem trecutul în prezent, nu mai trebuie să mai 
reinventăm şi nici să-l cosmetizăm pentru a ne scoate basma curată. 

Pentru unii 16 martie este o zi de penitenţă, de sancţiune, o zi în care li se 
plăteşte cu aceeaşi monedă o serie de fapte, de acţiuni în care au dorit să zdruncine 
echilibrul unui grup ori au dorit să-şi însuşească foloase nemeritate. Însuşindu-şi 
aceasta ori traversând această formă de penitență aceşti indivizi se eliberează de 
presiunea pe care trecutul o pune asupra lor, dezvelindu-se de vină şi intrând într-o 
zonă a confortului personal, prin faptul că-şi recunosc vina şi pe de altă parte 
consideră că s-au achitata faţă de comunitate plătind fapta rea sau greşită. 
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Prin urmare, 16 martie este privită la nivel de comunitate ca fiind o zi a 
contrariilor. Privită la nivel individual este o zi în care sunt clarificate anumite 
neînţelegeri pe care le avem cu trecutul, cu anumite personaje, pe baza unor 
colaborări pe care le-am dezvoltat anterior, care se deplasează spre o reglare de 
conturi. Conjuncţia Lunii cu Coada Dragonului din mijlocul zilei ne îndreaptă spre 
o purificare a corpului, a minţii sau chiar a destinului. Această purificare, cum bine 
ştim din învăţăturile misticilor se face uneori prin durere, prin suferinţă. 

Pentru că Taurul guvernează zona gâtului, procesele ce ţin de comunicare, de 
cuvântul exprimat, de sunet, prin intensitate, prin gravitate, prin conţinut, prin 
frecvenţa sa sunt evidenţiate, dar şi cele care ţin de procesele bazele ale 
organismului, prin implicarea tiroidei. Dacă pentru propria stabilitate am făcut un 
efort ascunzând adevărul, astăzi corpul reacţionează, arătându-se prea obosit, prea 
împovărat sau aflându-se în imposibilitatea de a da curs unor îndemnuri sau unor 
solicitări. Astfel, azi ne putem confrunta cu dureri localizate în zona gâtului, de 
iniţierea unor afecţiuni legate de laringe, amigdale, dentiţie. 

Trecerea Lunii peste Coada Dragonului este însă pentru toată lumea un semn 
de avertizare. Nimeni nu este perfect, nimeni nu se află în afara vreunei culpe şi o 
parte din acuzaţiile care ne sunt aduse trebuie privite prin aspectul lor adevărat. 
Pentru că nimeni nu este imaculat şi universul este obiectiv a ţine cont de ceea ce 
ne acuză sau ne învinuieşte, de ceea ce ne apasă, de greutatea care vine spre noi azi 
înseamnă maturitate, atenţie. Prin conjuncţia Luna-NS şi implicit sextilul acesteia 
cu Venus din seara zilei de 16 martie înţelegerea neplăcerilor vieţii constituie 
semnul că putem merge mai departe, că nu batem pasul pe loc şi că nu ne 
cramponăm de greşelile pe care le-am făcut. Nu devenim marionetele greşelilor ci 
acestea nu sunt decât expresii ale unor deviaţii, că nu ne reprezintă şi nu vor 
reprezenta niciodată, că ne putem dezveli de ele şi putem să trecem în lumină cu 
sufletul curat. Totuşi, aceste episoade există în viaţa fiecăruia și în funcţie de 
caracterul lor, de intensitatea cu care au fost create ele vor veni spre noi şi vor lăsa 
urme pe corpurile fizic, emoţional, mental, social. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne mobiliza azi să vedem 
ceea ce este bun în jur, de a fi lucizi şi de a percepe cu obiectivitate fiecare episod 
neplăcut, care se consumă în jurul nostru de a descoperi, în măsura în care se şi 
poate acest lucru, care este gradul de implicare în acest episod, care este cota parte 
cu care am intervenit în crearea acestui eveniment. 

 
Duminică, 17 martie 

Duminica 17- 3-2013  1:10     Sun (Pis) Sex (Tau) Luna 
Duminica 17- 3-2013  8:08    Luna (Tau) --> Gemini 
Duminica 17- 3-2013 13:31    Luna (Gem) Tri (Aqu) Juno 
Duminica 17- 3-2013 15:38    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Duminica 17- 3-2013 16:29    Luna (Gem) Sex (Ari) Mars 
Duminica 17- 3-2013 19:29    Luna (Gem) Squ <Pis> Mercury 
Duminica 17- 3-2013 22:02 Mercury <Pis> S/D 
Duminica 17- 3-2013 23:59    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 

 
Pe principiul �una caldă, una rece� astăzi Luna va trece în zodia Gemeni şi va 

împlini din această zodie cinci aspecte (un trigon cu Junon, două careuri cu Neptun 
şi respectiv Mercur, două sextile cu Marte şi respectiv Uranus). Înainte de a trece în 
Gemeni, luminariile împlinesc un sextil, iar, spre seară, Mercur îşi va reveni din 
mersul retrograd. 
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Planul iluziilor va face jocul evenimentelor în această ultimă zi a săptămânii 
aducând o inversiune. Ceea ce era bun acum devine rău, iar ceea ce era rău acum 
dintr-odată nu ni se mai pare atât de tragic, periculos sau complicat. Lucrurile sunt 
văzute în ansamblu ca fiind răsturnate ceea ce ne face pe noi să batem pasul pe loc, 
să ne îndoim de propria sinceritate sau să ne simţim dintr-odată împovăraţi de 
probleme pe care am crezut că le-am rezolvat de-a lungul acestei săptămâni. Dacă 
sextilul luminariilor din zodiile Taur şi Peşti ne face în aşa fel încât noaptea de 
sâmbătă spre duminică să fie liniştită, somnul să fie odihnitor şi ceea ce se întâmplă 
în subconştient sau în vis să fie benefic, plăcut şi deconectant, în timpul zilei, după 
ce Luna va trece în Gemeni, ne vom simţi ca şi cum am coborât din sferele înalţe 
într-un plan inferior, marcat de vulgaritate, nefiresc ori dezarmonie. Vulgaritatea 
acestei zile se evidenţiază în special prin limbaj, prin desconsiderare, prin folosirea 
cuvântului împotriva sensului sau, a mesajului pe care ar trebui să-l reprezinte. 
Asta înseamnă că putem traversa tulburări de memorie sau putem să ne arătăm rău 
intenţionaţi faţă de ceea ce suntem obligaţi să facem. 

Cei care nu au în 17 martie o zi de weekend, ci o zi de lucru, vor fi revoltaţi pe 
faptul că trebuie să lucreze, iar ceilalţi vor fi nemulţumiţi pentru faptul că trebuie să 
se supune unui program. Acest program nu reprezintă deloc timpii obişnuiţi. 
Evenimentele nu se întâmplă, aşa cum am văzut de-a lungul săptămânii, ci 
traversăm un neastâmpăr în care nu reuşim să termin nimic din ceea ce începem şi 
ne aşteptam ca în jur să avem în permanenţă pe cineva care să finalizeze ori care să 
ne spune când să încheiem fiecare etapă şi când să o începem pe cealaltă. 

Astăzi relaxarea ar trebui să însemne deconectare totală, însă nu putem avea 
parte de aşa ceva pentru că bază, experienţele zilelor anterioare nu permit aşa ceva. 
Dacă e să fie o zi pozitivă, atunci caracterul ei benefic ne scoate din casă, indiferent 
de scop, şi ne expune unui consum suplimentar, lipsit de rost ori de finalitate, iar 
dacă e să fie o zi neplăcută, atunci va face apel la evenimentele din ultimele zile 
pentru a le repara urgent, pentru a le da un alt sens sau pentru a le gestiona într-un 
mod adecvat. Ori că e bine, ori că e rău, nimic din ceea ce se întâmplă nu ne va face 
pe plac şi chiar şi dacă avem şansa, privilegiul sau oportunitatea de a ne deconecta 
de ceea ce vine spre noi acum, de ceea ce pare să fie evident, ca bine sau ca rău, 
Mercur static în Peşti ne va face să ne gândim la statutul pe care-l avem, la chipul 
pe care ni l-am construit, la nivelul de cunoştinţe pe care le-am acumulat şi la tot 
ceea ce putem face cu tot ceea ce deţinem în acest moment. Mercur în Peşti este 
nefavorabil unor astfel de gânduri pentru că fie împovărează cu o prea mare 
emoţie, fie îl duce pe individ în postura de a se detaşa complet de structura 
emoţională. Oricum face, nu este constructiv pentru planurile de viitor şi la orice 
concluzie ajunge ea nu va putea fi pusă în aplicare, dovedind mai mult un caracter 
utopic. 

Uitarea are astăzi un rol foarte straniu. Dacă e să tulbure atunci ea ne va face 
să pierdem din vedere secvenţele iniţiale ale evenimentului care sunt decisive 
pentru a trage concluzia adecvată episodului sau ne face să ne depărtăm de prima 
impresie, cea care, de cele mai multe ori, este adevărată, sinceră şi construită în 
afara oricăror interferenţe. 

Aşa cum ştim zodia Peşti intervine în configuraţia acestei zile cu o altă 
trăsătură, aceea de a ne motiva cu izolarea. Asta înseamnă că dacă vom reuşi să ne 
mobilizăm, rezultatul va fi unul spectaculos. Vom atinge adevărate performanţe în 
demersurile în care ne implicăm, chiar dacă gradul de satisfacţie nu va fi cel 
aşteptat, însă performanța va fi atinsă. Mercur static în Peşti cere individului 



Săptămâna 11 – 17 martie 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 3 martie  2013, ora 12:08 

mobilizare, adică folosirea voinţei. Ştim că persoanele care au un asemenea marcaj 
pe zodia Peşti au neapărată nevoie de o motivaţie şi odată ce s-au pornit, ce s-au 
mobilizat, performanţele pe care le ating sunt remarcabile. Această energie ne 
cuprinde pe toţi azi și cel mai simplu va fi percepută la nivel mental. Dacă ne vom 
mobiliza în a înţelege, în a urmări, rememora, citi sau a scrie ceva, atunci rezultatul 
va fi unul impresionant. Fără această mobilizare vom avea tot timpul nevoie de un 
stimulent sau de o persoană care să ne spună cât mai avem până trebuie să 
finalizăm sau ce anume trebuie să facem la fiecare etapă. Revenirea lui Mercur la 
mersul direct constituie şi ipostaza în care ne revenim la o stare de normalitate pe 
care în ultimele trei săptămâni am fost educaţi să o uităm. 

Unii au constatat în ultimele trei săptămâni că, dacă-şi închid circuitele, că 
dacă se izolează, dacă se detaşează de anturaj timpul trece mai uşor, sunt mulţumiţi 
cu ceea ce fac sau supravieţuiesc mult mai simplu. Azi lucrurile se întorc şi îşi vor 
da seama că nu pot la nesfârşit să se izoleze, nu pot să trăiască într-un glob de 
sticlă, ci va trebui să se mai şi implice. Or în ultimele trei săptămâni şi-au cam ieşit 
din mână vis a vis de această implicare, iar azi simt că trebuie să o ia de la capăt, 
dar capătul nu se afla în ziua de ieri şi nici alaltăieri, ci a fost uitat în timp undeva 
acum trei săptămâni în urmă. 

Astfel, evenimentele care vin spre noi în această zi, și care ţin de fenomenul 
normalităţii, au nevoie de o altă viteză de lucru, una mult mai rapidă pentru a 
recupera în special din punct de vedere mental, dar şi informaţional sau afectiv 
timpul pierdut. 

Sentimentul că ni se întâmplă prea multe ne va doborî astăzi sau chiar dacă, 
la capitolul evenimente, numărul acestora nu este foarte mare, amploarea lor sau 
perspectiva acestora ne va tulbura în aşa fel încât ultima zi a săptămânii să ni se 
pară cea mai grea zi din acest interval de şapte zile pe care-l analizăm. Că ne vom 
confrunta cu realitatea dură a vieţii de zi cu zi, că suntem constrânşi să dovedim 
generozitate, să iertăm, să muncim pentru altcineva, să facem ore suplimentare, să 
dăm curs unei solicitări ori să ne susţinem un punct de vedere într-o situaţie 
delicată, penibilă, nu mai contează. Întreaga zi are în ea sămânţa discordiei şi nu 
pentru că de undeva de sus ne vine acest lucru, ci pentru că sunt mobilizate energii 
pe care le-am ignorat, de care ne-am separat brutal acum trei săptămâni. Revenind 
asupra lor ne îndreptăm atenţia asupra unei laturi a personalităţii pe care nu am 
explorat-o în ultima perioadă. Cine a crezut că băgându-şi capul în nisip a scăpat de 
pericol, asemenea struţului, astăzi va avea o zi grea, neplăcută. 

Prin urmare, 17 martie este o zi în care ne vom afla în căutarea timpului 
pierdut, nu ca în celebrul roman al lui Marcel Proust, ci la modul concret în 
căutarea satisfacţiei sau a sensului existenţei care s-a rătăcit de noi sau de care ne-
am rătăcit în ultimele trei săptămâni. Astăzi Mercur îşi revine din mersul retrograd 
şi întreaga zi devine neplăcută pentru că ne pune în contact cu energii pe care nu le-
am folosit în ultimele trei săptămâni sau pe care am crezut că le-am rezolvat 
neatingându-le. De asemenea, Luna trece din Taur (exaltare) în Gemeni, 
deplasându-se de la trăi mai mult, la a vorbi mai mult, iar atunci când oamenii 
vorbesc mult şi simt puţin conflictele sunt inerente, timpul este pierdut, ceea ce se 
distruge, foarte greu se poate repara sau reconstrui. Astăzi suntem suprasolicitaţi şi 
pentru că suntem puşi să facem munca altora sau să facem ceea ce nu ne face 
plăcere să facem ori suntem luaţi de val şi promitem fără acoperire sau facem 
declaraţii într-un subiect despre care nu ştim prea multe. 
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Indiferent de gradul de sensibilitate şi de cel de implicare, cei mai mulţi 
constata că există o mare diferenţă între starea de spirit cu care se trezesc, între 
activitatea din timpul nopţii de sâmbătă spre duminica și de starea de spirit a zilei 
de duminică, 17 martie. Această stare sufletească ne tulbura atât de mult cu 
lucrurile care nu sunt importante, încât pe unii îi va face să se îndoiască de ceea ce 
cu mare efort şi implicare au acumulat de-a lungul acestei săptămâni. 

Ziua de 17 martie este o zi de autocunoaştere, de explorare a propriei naturi 
necizelate, nerafinate, despre care oamenii preferă să vorbească mult şi pe care în 
realitate o implică la puţine demersuri înalte. Această latura neevoluată a 
personalităţii înseamnă energia brută, nerafinată, poate chiar latura vulgară a 
personalităţii, partea întunecată a fiinţei pe care un căutător al adevărului trebuie 
să şi-o exploreze lucid, cu obiectivitate şi în care nu trebuie să se piardă niciodată. 

Astăzi multe din evenimente se vor comporta ca şi cum timpul se opreşte şi 
ne spune, ne constrânge să ne uităm la ceea ce am stricat în ultimele săptămâni. 
Unii vor refuza să vadă, îşi vor închide ochii, îşi vor închide circuitele, se vor izola 
considerând că în felul acesta se protejează şi alegând subiectul la care să se 
gândească ori activitatea în care să se implice discret se protejează de valul 
evenimentelor din sfera socială. Indiferent că acţionăm pe zonă publică sau în sfera 
privată azi ne vom confrunta cu latura ascunsă, întunecată a personalităţii. Mercur 
se opreşte şi ne spunem �Uite, aici ai greşit şi de acolo trebuie să continui�. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta azi 
ritmul de lucru şi de a nu învinui anturajul de calitatea faptelor sau de modul cum 
gândim despre ceea ce facem. Stă în propria putere să gândim şi să simţim într-un 
anumit mod despre orice există în această lume. Cine va gândi pozitiv, chiar dacă 
semnalmentele şi îndemnurile acestei zile nu sunt orientate în acest sens, este cel 
care câştigă o zi, nu pierde una. 
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În săptămâna 18-24 martie se va produce trecerea Soarelui din Peşti în 
Berbec, adică atingerea echinocţiului de primăvară. Asta înseamnă deschiderea 
către noi energii, optimism, iniţiativă şi, nu doar din punct de vedere mental sau 
afectiv, ci pe toate planurile, o revigorare a întregului organism, în aşa fel încât 
multe dintre acţiunile pe care le-am programat pentru săptămânile următoare să 
aibă în spaţiul acestei săptămâni un mediu favorabil. 

Totuşi, săptămâna nu este încărcată de optimism şi veselie, ea ne aduce 
împlinirea unor aspecte care, de asemenea, au fost consemnate în analiza aplicată 
anului 2013 ca fiind de referinţă pentru ceea ce va urma. Mă refer aici la trigonul 
dintre Saturn şi Chiron şi, evident, la conjuncţia Marte-Uranus care se împlinesc pe 
21 şi respectiv pe 22 martie. 

Faptul că se împlinesc în această săptămână nu înseamnă că aceste unghiuri 
se adresează doar celor şapte zile analizate aici, ci ele se formează de ceva timp în 
urmă şi energia lor va fi percepută şi în săptămânile urmatoare în separaţie, adică 
generând efectele pe care şi le-au construit încet, încet, până în acest vârf, până în 
acest moment de maximum reprezentat de cele două zile din mijlocul săptămânii. 
Astfel, întreaga săptămână se va situa sub auspiciile dinamismului, a energiei, a 
nevoii de exprimare poate chiar a teatralităţii pornind de la o conjuncţie Lună-
Jupiter şi încheind cu trecerea Lunii din Leu în Fecioară. 

Întregul spectru astral pe care-l traversăm va fi deci încadrat între nevoia de 
exprimare socială şi utilitatea practică a muncii prestate. De asemenea, faptul că 
Venus va trece din exaltare în exil, adică din Peşti în Berbec, înseamnă că 
sentimentele vor comporta o schimbare substanțială. Nu vom mai fi atât de liberi 
sau atât de în siguranţă simțind ceva, trăind cu o anumită convingere, ci va fi 
nevoie să demonstrăm că ceea ce simţim este real, corect, constructiv, sustenabil. 
În primele zile ale acestui tranzit, adică de vineri până duminică, va fi greu să 
demonstrăm acest lucru pentru că vor fi multe interferenţe, însă, începând cu 
săptămâna viitoare, tranzitul lui Venus prin Berbec va cere dovezi de prietenie, de 
sinceritate, de onestitate şi va trebui să le oferim, în măsura în care ele există. 

18-24 martie este şi săptămâna în care traversăm Primul Pătrar (primul 
careu între luminarii, deci cu Luna în creştere) şi ne vom confrunta cu o atenţie 
sporită pe probleme personale. Cât timp Luna va fi în Rac, din seara zile de marţi 
până în dimineaţa zilei de vineri, sentimentele par să ne încurajeze spre a ne face o 
analiză mai detaliată asupra a ceea ce vine spre noi în această săptămână. De la 
conjuncţia cu Neptun şi până la trigonul cu Capul Dragonului, Luna reuşeşte să ne 
facă nostalgici faţă de episoadele pe care le-am depăşit. Asta înseamnă că va pune 
pe această săptămână o amprentă nostalgică și care, de această dată, se va îndrepta 
spre mândrie, vanitate, spre creşterea stimei de sine. Ceea ce am depăşit anterior 
trebuie să devină un exemplu pentru ceilalţi şi unii vor fi tentaţi să se afişeze cu 
decoraţiile în piept spunând despre fiecare obiect înţepat la rever care îi este istoria 
şi ce importanţă are el în viaţa personală. 

Toate aceste elemente privite prin prisma trigonului dintre Saturn şi Chiron 
au o importanţă practică deosebită. Saturn, atunci când este retrograd în Scorpion, 
nu uită că a fost umilit, iar umilinţele pe care ni le amintim sau cele pe care ni le 
provocăm în această săptămână trebuie să ne vindece o rană. Va fi greu să ne 
identificăm acele mijloace de exprimare care să ne ducă spre vindecare, dar cei care 
o vor face vor reuşi să-şi închidă o rană şi să-şi vindece o afecţiune pentru tot restul 
zilelor. Trigonul dintre Saturn şi Chiron s-a mai împlinit în noiembrie 2012 şi 
retrogradarea lui Saturn ne va duce cu gândul la acele episoade, la momentele de 
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final ale anului 2012 şi la umilinţele îndurate atunci. Ceva din ceea ce nu ne-a 
convenit la acele timpuri sau care nu s-a împlinit complet, ceva din efortul pe care 
l-am făcut pentru atingerea unei finalităţi, diminuarea imaginii sociale, a puterii de 
influenţă ne vor convinge că a venit timpul să ne luăm revanşa. 

Cei care consideră că trebuie să-şi ia revanşa nu trebuie să uite că Saturn este 
retrograd şi intenţia aceasta îi va adânci şi mai mult în ceea ce nu au înţeles atunci 
când s-a consumat prima dată evenimentul. Asta înseamnă că posibilitatea de a 
repeta greşeala trecutului este foarte mare şi o vom traversa acum, când Saturn şi 
Chiron sunt în trigon, o ipostază neobişnuită. În acest moment Venus se află pe 
gradul anaretic din Peşti şi va răni, va jigni, va umili prin tăcere, prin presiune 
psihică, prin refuzul de a simţi ori de a consimţi alături de anumite personaje, adică 
de a le împărtăşi nemulţumirea sau chiar tristeţea. Ideea de opoziţie prin pasivitate 
se potriveşte de minune cu această conjunctură astrală. 

De asemenea, conjuncţia lui Marte cu Uranus aduce acestei săptămâni o 
explozie de putere şi dinamism care va marca, practic, transferul marcajului de pe 
Peşti pe Berbec. Asta înseamnă că încet, încet, nu mai suntem constrânşi şi obligaţi 
să avem o viziune de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă. Nu mai are rost să ne 
raportăm la contextul social fiecare pas pe care-l facem său fiecare vorbă care se 
aude în jur, ci ni se cer dovezi ale puterii personale, adică să probăm că am învăţat 
ceva din ceea ce am trăit de la începutul lui februarie până acum. 

Aşadar, trebuie să ne pregătim pentru a face față energiei care vine spre noi 
acum şi să dovedim faptul că nu avem pălăria mai mare decât capul. Ceea ce se 
declanşează începând cu ziua de 22 martie seamăn în mod surprinzător cu un foc 
de artificii. Multe acţiuni, unele dintre ele scurte, altele lungi, însă toate purtând o 
anume sclipire care pentru unii este distractivă, iar pentru alţii ia înfăţişarea unui 
avertisment. Aceasta, dacă va începe de vineri 22 martie, va ţine până duminică 
inclusiv şi va avea darul de a ne informa de anumite mişcări de trupe sau modificări 
de registru care apar pe firmamentul vieţii sociale. 

Am amintit de multe ori de-a lungul lui 2012 că aceste modificări ale 
centrelor de putere se manifestă şi în 2013 însă de această dată mult mai vizibil, 
mai la vedere şi, cum ne spune conjunctura astrală a acestei săptămâni, mai 
imprudent. 

Avertismentul acestei săptămâni este acela de a ne pregăti şi psihic, dar şi 
emoţional, pentru a face faţă unei agitaţii teribile prin diminuarea fluctuaţiilor 
mentale, prin diminuarea agitaţiei în sine, prin voinţă, pentru că ea nu înseamnă 
suplimentarea energiei vitale, ci consum. Forţa şi putere care vin spre noi în 
această săptămână nu vor fi la fel şi în săptămânile următoare. Nu vor fi nici la fel 
de dinamice şi nici la fel de agresive, dar ceea ce ne întâmpină acum seamănă cu o 
cafea foarte tare băută pe stomacul gol, care ne trezeşte brusc, ne optimizează 
funcţiile organice sau psihice doar pentru câteva ore după care constatăm că 
întreaga energie, şi aşa puţină, ne-a fost consumată. 

 
 
Luni, 18 martie 

Luni 18- 3-2013  3:47    Luna (Gem) Con (Gem) Jupiter 
Luni 18- 3-2013  5:24    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 

 
Începutul săptămânii este unul pus sub semnul suspiciunii. Mulţi se vor 

gândi că săptămâna anterioară au fost prea relaxaţi, prea destinşi, că şi-au 
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îndreptat atenţia prea mult spre lucrurile care nu au perspectivă şi că, prin aceasta, 
au căzut pradă unor îndemnuri egoiste. Toate aceste valori, cele care îi ţin pe 
oameni departe unii de ceilalţi ori care îi pun în conflict cu propriile idei, cu 
propriile amintiri, anulându-şi-le, ne aduc azi o anume tulburare a conştiinţei şi o 
încurajare spre a acuza mai mult decât spre a gândi obiectiv. 

Aceste acuzaţii nu sunt toate la fel. Când acuză unii pot să-şi defuleze cele 
mai aprige porniri ori pot să devină expresii ale unor forţe negative, alţii ajută în 
centrarea fiinţei pe adevărul de dincolo de iluzie. Acest ultim caz este însă cel mai 
dificil de abordat şi, în general, atrage cele mai multe neplăceri, fiind abordat de 
persoanele care sunt înzestrate cu un nivel al conştiinţei foarte dezvoltat. Este 
simplu să acuzi însă este foarte greu ca, în momentul în care cadrul se modifică, să 
faci în aşa fel încât acuzaţia să dispară. Această trăsătură ține de abilitate şi 
mobilitatea zodiei Gemeni care ne îndeamnă azi spre a numi, indica, strica, invoca 
ori pentru a face o întreagă reprezentaţie referitor la cine deţine adevărul şi pentru 
ce. 

Dacă în sfera socială această dinamică pune două fronturi în conflict, le duce 
pe acestea până la limita la care se uită de regulile diplomaţiei, de planurile pe care 
le are fiecare, în sfera personală acuzaţiile acestea constituie momentul în care 
atingem un vârf al expresiei personale prin mişcare, voce ori prin stabilirea unor 
ţinte mentale. 

Fie că ne implicăm prin gând ori că vom considera că este momentul de a ne 
impune la modul concret, graniţa dintre adevărul obiectiv şi cel personal este foarte 
subtil. Indiciul că am mers foarte departe ori într-o direcţie greşită prin observaţiile 
pe care le facem ori prin acuzaţiile pe care le aducem anturajului este starea de 
sănătate. Azi Luna, pe lângă conjuncţia cu Jupiter ne pune în faţa unor simptome 
greu de înţeles, integrat ori explicat. Trecând de la nevoia socială de afirmare, 
adesea abordată prin orice mijloc şi fără scrupule, la necesitatea descoperirii unui 
adevăr clar, simplu, cel care să ne confere certitudini, constituie mijlocul prin care 
oamenii îşi vor consuma energia în această zi. 

Aşadar, contextul astral al acestei zile nu ne va constrânge prin evenimente 
noi, ci ne va încuraja să ne cerem drepturile, să ne implicăm în acţiuni 
revendicative, să ne întoarcem din drum, să facem acea mutare care are un caracter 
ambivalent: ne sugerează un succes obţinut prin mijloace simple şi, deopotrivă, ne 
pune în centrul atenţiei celor din jur. 

Evident, lucrurile se vor desfăşura azi şi după cum este trasată linia 
destinului personal, pentru că un om simplu de la ţară nu va fi pus să facă acrobaţii 
cu avioanele de război şi nici să le spună copiilor din capitală poveşti cu marţieni, 
omuleţi verzi ori despre fiinţe enigmatice ascunse în adâncul pământului. 
Evidenţierea constitui o buclă motivată de ceea ce am ascuns cel mai mult, de ceea 
ce anterior ne-a umilit, de ceea ce ne-a lovit de regret ori de faptul că suntem, nu 
asemenea celor din jur, ci inferiori lor. Această presiune este azi încurajată să se 
exprime, să iasă din anonimat şi dacă în săptămâna anterioară am înţeles cât de 
important este sentimentul prieteniei acum vom modula acuzaţiile care le vom 
emite în aşa fel încât să le exprimăm cât mai clar şi cât mai impersonal. Tot ceea ce 
este personal, că este motivat de o nevoie socială ori de una intimă, este supus 
astăzi unui mare risc şi dacă ne va interesa stabilitatea, echilibrul celorlalţi, buna 
convieţuire cu o persoană ori cu un grup, va trebui azi să facem mari eforturi 
pentru a opri explozia care stă să se pornească şi să îmbrăţişăm acceptarea 
diversităţii. 
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Prin urmare, trăsăturile acestei zile vor face din nou apel la ceea ce am 
înţeles din viziunea de ansamblu promovată în ultimele săptămâni. Azi ne simţim 
ca şi cum am avea o rană deschisă şi nimic din ceea ce facem nu ne temperează. Fie 
că ne îndreptăm atenţia spre bucurii simple, fie că vom căuta compania celor care 
până acum ne-au oferit un schimb plăcut de informaţii, sentimente, evenimentele 
neprevăzute opresc această desfăşurare plăcută, această armonie şi ne tulbură. 
Combinaţia celor două aspecte ale zilei ne îndeamnă să considerăm că tot ceea ce se 
câştigă uşor este şi util şi, în plus, constituie şi garantul că dispune de o anume 
măiestrie în raporturile sociale, că suntem superiori celor din jur, nu cum se spune, 
nu cum se sugerează, nu aşa cum pare. 

Această neconcordanţă între realitate şi modul cum răspundem se va 
accentua cu cât ne apropiem de seară şi, de asemenea, cu cât se apropie noaptea cu 
atât mai mult vom simţi calitatea acţiunilor din timpul zilei. Dacă se va instala 
oboseala, dacă apar dureri suspecte în anumite zone ale corpului, dacă un anume 
medicament nu-şi mai face efectul şi este necesară o suplimentare a dozei, dacă 
starea psihică se alterează şi zâmbetul larg, vandabil dispare lăsând să se vadă 
tensiunea acumulată înseamnă că procesul revendicativ pe care l-am dezvoltat în 
timpul zilei a fost unul egoist. 

Ziua însă nu este încărcată de pericole, asta înseamnă că oricât de limitate 
sunt acţiunile acum rezultatul va fi unul educativ. Greşelile personale sunt mai 
profesorii cei buni aşa cum sunt umilinţele, privaţiunile sau alte constrângeri 
parcurse împotriva voinţei proprii. Careul Luna-Chiron, pentru că se produce în 
aplicaţia conjuncţiei Luna-Jupiter (abundenţă, nevoie de lux, de strălucire, de 
apreciere) ne va vorbi despre greşeli făcute din imprudenţă care devin, în acelaşi 
timp, şi lecţii de viaţă. 

Aşadar, recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenţi la vorbe, la 
fapte, de a urmări cu maximă disponibilitate ceea ce suntem tentaţi să facem 
pentru că în acest impuls care poate pârjoli totul în jur stă şi picătura de apă care 
stinge focul, adică intenţia de a cere iertare ori de a ierta, de a restabili o legătură, 
adică de a transforma un adversar, după o confruntare, într-un veritabil prieten. 
Prin acest aspect ghidat de sinceritatea acţiunilor, chiar dacă sunt greşite, omul este 
mult mai câştigat decât dacă se ascunde într-un colţ de frica greşelii. A greşi în 
acţiuni este mult mai aproape de modestie, de limpezimea sufletului, decât a ne 
proteja de greşeală prin teama de a încerca. Acest element va fi mai evident azi, dar 
el este util în tot cursul lui 2013 tocmai pentru că este un an al confruntării cu sine. 

 
Marţi, 19 martie 

Marti 19- 3-2013  2:18    Luna (Gem) Con (Gem) Lilith 
Marti 19- 3-2013 14:17    Luna (Gem) Squ (Pis) Venus 
Marti 19- 3-2013 19:26     Sun (Pis) Squ (Gem) Luna (Half Luna) 
Marti 19- 3-2013 20:54    Luna (Gem) --> Cancer 

 
Acum, în această perioadă, conjuncţia Lunii cu Lilith înseamnă, implicit, şi 

careul cu Venus. În general, orice element care se deplasează rapid de la un aspect 
la altul, de la un punct dureros la altul are menirea de a răscoli şi de a aduce la 
lumină aspecte ale vieţii care ar trebuie să rămână în zone întunecată. Nu, de 
această dată este altfel. Luna nu va face aceste aspecte să fie dureroase pentru că ele 
sunt deja aşa din ultimele două săptămâni, însă trecerea ei pe acolo activează ceea 
ce părea că s-a liniştit, ceea ce părea uitat, şters sau poate iertat cu mult, mult efort, 
însă din același registru. 
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Conjuncţia Lunii cu Lilith înseamnă compromis, iar careul cu Venus refulare. 
Trecerea Lunii de la compromis la refulare, pentru firile introvertite, ar putea 
însemna un îndemn spre a abandona un proiect, a modifica datele problemei, dar 
mai ales la a renunţa la atitudinea ofensivă care, după cum se vor prezenta datele în 
această zi, nu foloseşte la nimic. Din acest punct de vedere, ceea ce se întâmplă în 
prima parte a zilei reprezintă o continuare a acelor demersuri din ziua de ieri care 
au luat înfăţişarea absurdului şi care au fost abordate chiar dacă se ştia că sunt 
sortite eşecului. Dacă ieri am considerat că demersurile revendicative în care ne-am 
implicat sunt sortite eşecului, acum nu vom avea de ales şi le vom vedea tot aşa, 
chiar dacă pe alocuri unele vor comporta mici modificări. Dacă am gândit altfel, 
având garantul că reuşita va veni, chiar dacă nu repede, trecerea Lunii de la 
conjuncţia cu Lilith la careul cu Venus se traduce prin mici şicane, conflicte de 
scurtă durată, redeschiderea unei discuţii penibile, reîntâlnirea cu un personaj care 
era ocolit, alungat, respins, învins. 

19 martie este ziua în care doi opozanţi se reîntâlnesc pentru a traversa din 
nou zona iertării pe care nu au aprofundat-o, însă ei vor percepe toată această 
ipostază ca fiind o revenire la un nivel inferior, o reeditare a unei scheme negative, 
neplăcute, păguboase. 

Dacă viaţa nu este privită în aspectul ei categoric şi decisiv şi se îndrăzneşte 
mai mult, mai corect şi mai obiectiv, atunci toate acestea devin provocări, nu 
motive de gâlceavă pentru că vor depinde mult de ecoul interior, adică de energia 
Primului Pătrar (careu Lună-Soare). În momentul în care Primul pătrar se 
împlineşte, luminariile vor fi pe gradul anaretic şi asta înseamnă un gen de 
suprasaturaţie într-o situaţie asupra căreia am îndreptat tot felul de intenții fără 
sorţi de izbândă. Acestea, azi, vor avea o lumină mai puternică decât situaţiile 
obişnuite, vor ridica multe semne de întrebare care, în marea lor majoritate, se vor 
îndrepta spre rezistența fiinţei, spre modul cum s-a construit, spre seriozitatea pe 
care o dovedeşte individul faţă de comunitate, faţă de un apropiat. Privind întreaga 
construcţie prin această atitudine cei care săptămâna anterioară au picat testul 
vieţii neglijând sentimentul prieteniei vor lua azi totul în sens personal. Vor 
considera că banii lor sunt cheltuiţi primii, că munca lor este singura neplătită, că 
sentimentele lor sunt cele neglijate, că doar ei sunt puşi în situaţii penibile. Ceilalţi, 
considerând că refuzul ori tensiunea care se reeditează azi este o provocare, vor 
aduce din trecut nu refuzul prieteniei, nu trocul, ci tendinţa de a oferi sprijin 
interlocutorului pentru a fi înţeles sau pentru a înţelege. 

În felul acesta, cele două careuri ale zilei de azi vor răscoli în adâncul 
sufletului exact ceea ce vor găsi, adică energia pe care am depozitat-o în urmă cu o 
săptămână sau poate chiar cu două de când tensiunile de această factură au devenit 
mai evidente. 

La nivel social, careul dintre luminariile aflate pe ultimul grad al zodiilor pe 
care le tranzitează aduce o disfuncţie în transferul unui mesaj. Zodiile Peşti şi 
Gemeni au domenii diferite de acţiune, dar şi mijloace de expresie ce nu sunt 
compatibile decât atunci când îşi unesc forţele pentru un scop care se atinge ușor 
sau care se desfășoară într-un timp scurt. Însă chiar şi în situaţii de acest fel 
energiile celor două semne se dovedesc incompatibile, calibrate diferit ori nutrind 
satisfacţii diferite. Ulterior acestui episod, forțele participante la atingerea ţintei nu 
vor mai colabora niciodată chiar dacă rezultatul a fost bun pentru că se satură ușor 
una de cealaltă consumându-şi în felul acesta stratul subţire de energie care le-a 
făcut compatibile. 
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Trecând în Rac, Luna îi îndeamnă pe oameni să-şi privească urmele paşilor, 
să-şi amintească de reacţiile pe care le-au avut de-a lungul zilei şi să-şi promită că 
la ceea ce li s-a-ntâmplat nu se vor mai întoarce niciodată. Mulţi vor acuza o 
oboseală accentuată care în mod straniu nu este produsă de efortul fizic sau de cel 
intelectual, ci de o apăsare afectivă pe care au perceput-o prin teama de a nu greşi, 
de a nu fi descoperiți, de a nu fi învinuiți, de a nu pierde o oportunitate, de a nu 
distruge prin vulgaritate, bârfă, indecență, greșeală un statut ori o funcţie. 

Prin urmare, 19 martie este o zi efort. Ceea ce vine spre noi azi pune o 
mare greutate pe corp, pe minte, pe suflet şi ne obligă să ne consumăm multă 
energie pe procese bazale, pe evenimente care să nu ne ducă spre realizări 
remarcabile, pentru a supravieţuit unei situaţii comune.  

Ceea ce se consumă azi ne mobilizează, ne tulbură ceea ce am acumulat, 
adică energia specifică. Mulţi nu sunt conştienţi de cum se prezintă la un moment 
dat, construindu-şi o părere ireală despre sine. Aceştia au ocazia azi prin ecoul ca le 
vin din jur să constate care este tipul de vibraţie, cum se îndreaptă spre cei din jur. 
Forţa cu care ne pune în dificultate conjuncţia Lunii cu Lilith înseamnă, în 
contextul astral al acestei zile, doar traversarea unui proces de purificare însă în 
cazul multora nu funcţionează principiul �o mână o spală pe cealaltă�, ci, 
dimpotrivă, �o mână o murdăreşte pe cealaltă�. Diferenţa dintre cele două nu 
înseamnă azi ambiguitate, ci chiar diferenţa între cei care iau în serios ceea ce li se 
întâmplă, meditând, gândind liber, curajos, simplu şi practic, şi cei care vor să 
păcălească vânând tot timpul rezultate pe timp scurt obţinute cu minim de efort. 

Cele patru evenimente astrale ale zilei distorsionează adevărul şi în faţa lor 
nu vor rezista decât cei care au fost educaţi ca în orice condiţii şi cu orice cost să-şi 
menţină luciditatea. Cu toate acestea, greşelile zilei nu pot face mai mult decât să 
lezeze orgoliul ori să ştirbească din importanța de sine. Cei imaturi vor lua în sens 
personal toate acestea, deci nu este cazul să le vadă ca pe un pericol. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi evenimentele zilei cu 
interes şi curiozitate şi să ne întrebăm ce anume le-a provocat. S-ar putea ca 
adevărata forţă din spatele lor să ne surprindă. Totuşi, este de preferat adevărul 
oricât de neplăcut ori dureros ar putea fi, decât o minciună dulce şi otrăvitoare. 

 
Miercuri, 20 martie 

Miercuri 20- 3-2013  4:38    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 
Miercuri 20- 3-2013  8:53    Luna (Can) Tri (Pis) Mercury 
Miercuri 20- 3-2013  9:32    Luna (Can) Squ (Ari) Mars 
Miercuri 20- 3-2013 13:01     Sun (Pis) --> Aries (Vernal Equinox) 
Miercuri 20- 3-2013 13:05    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 
Miercuri 20- 3-2013 18:30    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 
Miercuri 20- 3-2013 18:40    Luna (Can) Tri [Sco] Saturn 
Miercuri 20- 3-2013 20:01    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 

 
Abia intrată în zodia Rac, Luna are de împlinit două trigoane, unul cu 

Neptun şi altul cu Mercur care, de altfel, se află foarte aproape unul de celălalt, la o 
diferenţă de două grade, şi un careu cu Marte, până când Soarele va părăsi zodia 
Peşti şi va intra în Berbec, marcând echinocţiul de primăvară. 

După acest ingres al Soarelui în zodia Berbec, Luna, din Rac, o altă zodie 
cardinală, are de împlinit încă patru aspecte: un careu cu Uranus, două trigoane cu 
Chiron şi respectiv Saturn şi o opoziţie cu Pluton. Ceea ce se construieşte azi prin 
relaţiile care se împlinesc între planete desenează pe cer trei mari configuraţii: 
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Zmeul (Luna, Saturn, Pluton Chiron), Careul în T cardinal (Luna, Pluton şi Marte, 
cu Marte focar) şi triunghiul minor (Junon, Marte şi Jupiter). 

Nu este de neglijat nici faptul că Marte se află din ce în ce mai aproape de 
Uranus, iar Soarele, schimbându-și semnul, decongestionează zodia Pești şi pune o 
greutate suplimentară pe zodia Berbec, dar şi, implicit, pe modul vibrator cardinal. 
Drept urmare, se şi împlineşte un careu în T cardinal ce are un cuvânt de spus 
foarte important. 

Ingresul Soarelui în zodia Berbec aduce un ascendent al momentului pe 
ultimele grade ale zodiei Rac şi poziţionează Lună în casa a XII-a a acestui moment 
astral, ceea ce aduce, ca şi în zilele anterioare, o greutate suplimentară pe decizii, 
trăiri, pe nevoia de a căuta, de a răscoli în locurile cele mai întunecate sau 
inaccesibile, acolo unde de regulă nu ne este permis să umblăm. Soarele, în 
momentul său de ingres se poziţionează pe casa a IX-a, ceea ce va impune din 
punct de vedere social o anume relaţie cu ceea ce este străin marcând momentul 
unui conflict pe demersuri ascunse. Asta înseamnă că sunt scoase la lumină 
anumite elemente de culisă care lezează integritatea grupului şi fac în aşa fel încât 
individul care reprezintă grupul să nu-şi poată revendica întreaga vină, ci să tragă 
după el întregul grup. Acest aspect este un element care se regăseşte şi în celelalte 
configuraţii astrale şi, în plus, se va regăsi şi într-o altă configuraţie care este mai 
slabă în intensitate pentru că împarte puterea pe trei planete şi anume Nicovala, 
construită între Jupiter, Luna, cele trei planete din Peşti (Neptun, Mercur şi 
Chiron) şi, în capătul celălalt, Marte situată aproape de Uranus. Această 
configuraţie pune o mare greutate pe careurile dintre planete, adică pe careul 
dintre Lună şi Marte şi, de partea cealaltă, careul pe care Jupiter din Gemeni îl 
ridică împreună cu planetele situate la începutul zodiei Peşti. 

Asta înseamnă că se va pune la îndoială vocaţia individului, puterea sa de a 
penetra un zid, de a depăşi un obstacol sau de a face faţă unei situaţii conflictuale. 
Această situaţie conflictuală se pare că nu reprezintă altceva decât expresia unei 
nesiguranţe de factură interioară pe care individul o duce cu sine în grup şi, 
căutând înţelegere sau credibilitate, reuşeşte să-şi atragă în jurul său oameni care 
gândesc şi cred la fel şi care îi împărtăşesc această frustrare sau această tensiune. În 
timp, această problemă de factură personală devine problema grupului şi pentru că 
Soarele pe ingresul său se află în casa străinătăţi tot ceea ce este legat spaţiul situat 
în afara grupului, a familiei, a ţării vine cu mesajul neînţelegerii. Nu reuşim, nici ca 
individ şi nici ca grup, să ne facem înţeleşi, să ducem mai departe un mesaj. De 
altfel, cu Luna, planetă focar în această configuraţie numită Zmeu, aflată în casa a 
XII-a, grupul nici nu doreşte să fie înţeles, să i se împărtăşească punctul de vedere 
pentru că se urmăreşte o anume dominare în sectorul muncii, o anume triere pe 
segmentul sănătăţii şi care poate lua şi înfăţişarea unor ameninţări sau a unor 
mesaje tendenţioase care au depăşi de mult timp graniţa avertismentului. 

Nu trebuie să uităm faptul că Marte din Berbec are integrat în componenţa 
sa o notă revendicativă şi, apropiindu-se de Uranus, poate să inflameze orice 
opoziţie primeşte din anturaj, oricât de mică ar fi. Soarele, lăsând în urma planeta 
Venus în exaltare şi el, la rândul său, treacând în semnul care-l exaltă, poate să 
aducă bucurii simple, bucurii desfăşurate în raport cu o deplasare, cu un drum, cu 
informaţii venite prin mijloacele multimedia, de la mari depărtări sau prin 
colaborări care se leagă între persoane ce nu se întâlnesc fizic. 

Senzaţia de nemulţumire şi de frustrare este elementul care ne va motiva să 
ne întoarcem atenţia de pe zona publică pe cea personală. În sfera privată, pentru 
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că încă ne aflăm pe conjuncţia Mercur-Neptun, iar Mercur este direct, tindem către 
o uniformizare a sentimentelor ori către exprimarea acestora într-un mod 
neobişnuit, original sau prin instrumente ce ţin de psihologie, psihanaliză, ştiinţe 
ezoterice. 

Trebuie însă specificat faptul că poziţionarea Lunii în domiciliu pe casa a 
XII-a a ingresului solar şi a lui Marte în domiciliu pe Mijlocul Cerului al aceluiaşi 
ingres, deci aproape de Uranus, ne conferă inspiraţie. Această inspiraţie poate 
doborî bariere şi ne poate aduce pe firmamentul vieţii sociale personaje care până 
acum nu îndeplineau niciun rol şi care dintr-odată au un mesaj, iar prin acesta 
reuşesc să încurce scheme negative abordate din vreme sau să întoarcă din drum 
un vehicul care se ducea la vale şi nu mai putea fi oprit. Această construcţie 
îndrăzneaţă este deosebit de benefică pentru cei care se află într-un proces de 
cercetare spirituală, care consideră că dincolo de ceea ce văd cu ochii fizici se mai 
afla ceva sau că există o legătură strânsă între misterul care sălăşluieşte în ei înşişi 
şi pe care nu şi-l pot explica şi misterele universului, cele care se ascund în spatele 
sclipirilor discrete ale stelelor. 

Faptul că în a doua parte a zilei Luna împlineşte trigoanele cu Chiron şi 
respectiv Saturn ne lasă impresia că evenimentele benefice, constructive, plăcute se 
vor desfăşura spre seară. Este, de altfel, o păcăleală această convingere pentru că, 
dacă ar fi să se întâmple aşa, atunci caracterul benefic al evenimentelor vine dintr-o 
analiză pertinentă a ceea ce s-a-ntâmplat de dimineaţă. Asta înseamnă că nu 
evenimentele în sine își modifică vibraţia, ci noi, prin modul în care le observăm, 
analizăm şi le selectam suntem cei care impunem acestora un caracter benefic. 
Trigonul Lunii cu Chiron reprezintă vindecare. Trigonul Lunii cu Saturn reprezintă 
maturitate, iar prin combinația celor două devenim dintr-odată mult mai atenţi la 
ceea ce alegem pentru noi înşine, la procesul de selecţie pe care-l impunem şi 
considerăm că este mult mai important să ne mulţumim cu puţin, dacă acest puţin 
este corect şi benefic decât să adunăm în jur informaţii, persoane sau obiecte în 
ideea că în timp ne vor folosi. Ceea ce nu ne foloseşte azi nu ne va folosi nici mâine 
şi nici poimâine şi orice selecţie oricât de drastică ar fi se va dovedi de foarte bun 
augur. 

Prin urmare, 20 martie aduce un eveniment important al acestei luni 
(trecerea Soarelui în Berbec) când Soarele şi Luna se află încă în fereastra careului 
lor (Primul Pătrar) punând un mare accent pe iluzia optimismului sau a 
oportunităţilor. Ceea ce este bun, constructiv şi corect, vine din efort personal, din 
muncă, deci ca un rezultat al unui efort depus în ultima perioadă. Ziua se va 
remarca însă prin amploarea evenimentelor, prin faptul că o constrângere de ordin 
personal, amplificată din aproape în aproape, o constrângere a grupului de 
apartenenţă, a familiei sau chiar, pentru cei care ocupă funcţii de conducere ori 
funcţii înalte în stat, constrângerea ţării. Aceste marcaje pe casa străinătăţii, dintre 
care Marte şi Uranus în conjuncţie, foarte aproape de Mijlocului Cerului, sugerează 
faptul că anumite episoade vin în atacuri repetate să modifice cadrul de până acum. 
Asta înseamnă că ceea ce s-a-ntâmplat până acum, schema de lucru, planul de 
acţiune poate, începând cu 20 martie, să comporte o modificare, o schimbare.  

După dispunerea planetelor pe această hartă a ingresului solar în Berbec, 
ceea ce vine spre noi acum şi care face referire la cadrul social cu mare greutate va 
putea fi schimbat. Ceea ce se schimbă ține de sfera personală, de încercarea pe care 
o are individul în raport cu inserţia sa socială, de nevoia de a trăi într-o ambianţă 
plăcută şi de a construi cu partenerii de afaceri, cu partenerii de viaţă sau cu cei 
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care ne reprezintă la nivel administrativ, politic, o relaţie constructivă. Se pare că 
acum dispunem de o fereastră benefică în sensul acesta şi de care vor beneficia 
personaje care până acum nu au avut niciun rol. Dintr-odată, din necunoscut, 
cineva inspirat, se ridică, își impune punctul de vedere şi reuşeşte prin părerea sa 
să influenţeze întregul demers sau plan de acţiune. 

Pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt obişnuiţi să lucreze cu 
instrumentele abstracte ziua de 20 martie constituie, pentru o lună de zile, 
începutul unei perioade de deschidere sufletească, de rafinare a conştiinţei 
personale. Unii care şi-au dorit mult să intre în legătură cu energiile astrale au 
ocazia acum să o facă, folosindu-se mult mai ușor legătura care se realizează între 
planete, de energia entuziasmului şi a iubirii, între curaj şi iertare simţind, 
percepând sau beneficiind de o asistență din subtil. Omul comun va reuşi însă să-şi 
pună deoparte problemele personale, să şi le ascundă ori să şi le exploreze în aşa fel 
încât caracterul dureros, neplăcut sau intransigent al acestora să se diminueze. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne deschide 
faţă de tot ceea ce ne încântă. Caracterul profund şi rafinat al piramidelor de apă 
construite între Lună, Saturn şi planetele din Peşti ne ajută să ne formăm un punct 
de vedere propriu, să ne deschidem faţă de înţelesurile profunde ale vieţii şi să 
reuşim să extragem de acolo tot ceea ce ne este util, tot ceea ce ne înalță şi ne 
îmbogăţeşte. 

 
Joi, 21 martie 

Joi 21- 3-2013 11:54    Luna (Can) Tri [Sco] Node 
Joi 21- 3-2013 13:40  Saturn [Sco] Tri (Pis) Chiron 

 
Chiar dacă o parte din zi va fi încă activă opoziţia Lunii cu Pluton, azi 

traversăm împlinirea a două aspecte, unul comun care apare frecvent (trigonul 
Lunii cu Capul Dragonului), iar pe celălalt trigonul lui Saturn cu Chiron, în situaţia 
în care Saturn este în continuare retrograd. 

Dacă trigonul Lunii cu Capul Dragonului implică medierea tendinţei 
Nodurilor prin intermediul Nodului de Sud, adică în sensul invers (retrograd) al 
zodiacului, trigonului Saturn-Chiron poartă amprenta călătoriei în trecut pentru a 
inspecta zonele dureroase, pentru a vedea unde am greşit, care sunt acţiunile care 
ne-au îmbolnăvit mintea, sufletul, care sunt faptele pe care le-am săvârşit şi care 
ne-au compromis statutul social ori ne-au depărtat de la Cale. Astăzi, prin 
cumularea celor două aspecte, vom avea impresia că anumite episoade se repetă, că 
ele se pot repeta chiar prin intermediul persoanelor care au participat anterior la 
înfăptuirea lor, dar mai ales se repetă acelaşi mod de a le vedea, interpreta şi de a le 
percepe, de a le simţi. Călătoria în trecut la care ne invită acum trigonul dintre 
Saturn şi Chiron nu ne va duce foarte departe, ci în noiembrie 2012, în jurul datei 
de 16, când cele două planete s-au mai întâlnit în trigon, cu Saturn direct. Mesajul 
trigonului Saturn-Chiron din noiembrie a depins foarte mult de tranzitul lui Marte 
din Capricorn, deci de evenimentele care s-au consumat în decembrie 2012. 

Acum, Saturn şi Chiron participă, împreună cu Pluton, la formarea unui 
triunghi minor cu Pluton focar, Pluton aflându-se de câţiva ani în plin tranzit prin 
Capricorn. Asta înseamnă că raportul dintre maleficii Saturn, Pluton şi Marte 
aduce acestei zile o notă gravă, una care poartă mesajul urgentării, a înfăptuirii cu 
maximă rapiditate a unei acţiuni, cere adoptarea unei decizii care să vizeze 
repararea unor evenimente care s-au consumat la finalul lui 2012. Dacă în sfera 
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socială ne putem orienta relativ repede, simplu şi uşor, reuşind să identificăm din 
multitudinea de evenimente care ar putea să poarte această amprentă negativă, în 
sfera personală este greu, complicat, neplăcut, dureros să identificăm acele 
elemente care au purtat amprenta deciziei eronate. Asta înseamnă că în sfera 
individuală mesajul vindecării, a reparării, corectării ţine mult de necesitatea 
sincerităţii, de adoptarea unui răspuns care s-ar putea să nu convină individului, 
adică să fie obligat, constrâns, forţat să spună adevărul despre sine, să recunoască o 
vină, să se destăinuie şi să nu-i convină că trebuie să procedeze în felul acesta. 

Dacă asteroidul spiritualităţii, Chiron, în plin tranzit prin Peşti reuşeşte să ne 
încurajeze spre a ne dezvolta o viziune de ansamblu, punând accentul pe valorile 
morale, sufleteşti ori pe ceea ce a fost verificat în timp, Saturn din Scorpion, aflat în 
mers retrograd, ne judecă pentru ceea ce nu avem, nu deţinem sau pentru ceea ce 
nu am putut păstra. 

În felul acesta, descoperim că Saturn în relaţia cu Chiron ne îndeamnă să 
descoperim, să explorăm acele zone pe care le-am neglijat sau le-am uitat ori de 
care ne era teamă să ne apropiem. Aşadar, inovaţia pe care o predispune trigonul 
Saturn-Chiron ţine mult de putere, autoritate, de modul cum sunt gestionate 
anumite resurse, dar şi de modul cum sunt ascunse metodele folosite. Acest 
paradox care ne scoate în evidenţă repararea trecutului prin întâlnirea cu faptele lui 
şi, de partea cealaltă, ascunderea urmelor, constituie una din modalităţile 
controversate ale acestei perioade. Retrogradarea lui Saturn este o poziţie destul de 
negativă menită să frâneze tot ceea ce înseamnă progres, evoluţie, tot ceea ce merge 
spre înţelegere şi armonie, atât în viaţa personală, cât şi în relaţiile sociale, în 
tratatele de colaborare sau în alte demersuri de factură socială. Ceea ce ieri a 
însemnat proiect de viitor, plan pentru dezvoltare personală, pentru a învăţa lecţii 
noi ori pentru a ne afla într-o poziţie socială astăzi devine demers ascuns. Ştim că 
planetele pe casa a IX-a ne indică proiectele de viitor, iar acestea, acum, stabilitate 
prin ingresul Soarelui în Berbec de ieri, capătă azi o preschimbare neplăcută în 
sensul că într-un fel au fost construite planurile în ziua de ieri şi altfel se prezintă 
ele de azi încolo. Deşi acest unghi era activ, ieri a fost mai evident ingresul Soarelui 
în Berbec, iar asta înseamnă că lucrurile care au fost evidente astăzi erau şi ieri 
activate doar că am refuzat să le vedem așa fiind antrenaţi de dorinţe şi plăceri noi, 
de o anume explorare a ceea ce a venit spre noi, de încântarea episodului trăit, de 
bucuria momentului. Aceasta combinaţie de forţe aduce greutate evenimentelor, ca 
şi cum ceea ce vrem să facem cere mult efort sau cere un sacrificiu foarte mare. 

Relaţia lui Saturn cu Chiron, printre altele, înseamnă şi modificarea radicală 
a structurilor prin preschimbarea lor, prin reînnoirea imaginii sociale sau prin 
contactul cu un suflu nou. Ori acest suflu ia azi înfăţişarea obsesiilor. Saturn în 
Scorpion nu se va desprinde niciodată de episoadele în care a fost umilit şi 
trimiterea către lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2012 constituie un indiciu 
clar asupra secvenţelor pe care dorim să le modificăm, să le preschimbăm, să le 
înlocuim. 

Se va pune prea mare greutate pe decizia individuală, pe viaţa privată, pe 
instituţia familiei, pe puterea de cumpărare a individului şi pe soluţiile care vin 
dintr-o zonă întunecată a societăţii, care a devenit aşa prin faptul că nu a fost 
explorată ori evidenţiată până acum. Segmentul drumurilor, al deplasărilor, în 
special cele folosite pe apă sau a deplasărilor în planul ideilor, sunt supuse riscului, 
nu doar acum, ci întreaga săptămână pentru că traversăm conjuncţia Marte-
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Uranus care înseamnă explozie, greşeală prin mers, prin deplasare, lovituri în 
instrumentul folosit pentru deplasare sau în elementul care susţine deplasarea. 

Azi, cadrul general oferit de conjuncţia Marte-Uranus înseamnă sugestie 
radicală. Pe lângă toate celelalte lucruri pe care suntem constrânşi să le îndeplinim 
în virtutea inerţiei sau pentru că aşa trebuie făcute, că aşa este tradiţia, ideea 
radicală înseamnă azi desprinderea de un mod de a fi, soluţia care salvează, dar 
care conţine şi un dram de pericol, acela de a lăsa în urmă un obiect, o persoană, un 
obicei, o plăcere cu care ne-am obişnuit. 

Prin urmare, ziua de 21 martie constituie indiciul că participăm la 
evenimente sociale magnifice, fie că punem umărul şi ne consumăm forţa pentru a 
atinge o soluţie, fie în calitate de spectatori. Toate aceste lucruri ne trec prin faţa 
ochilor, ne traversează întregul corp cu aceeaşi intensitate, cu aceeaşi promisiune 
aceea că în viitor lucrurile vor fi mai bune. 

Există o categorie de oameni care vor folosi retrogradarea lui Saturn în 
Scorpion pentru a scoate la lumină dezamăgiri, frustrări, tristeţi, idei negative sau 
concepte legate de teoria conspiraţiei. Saturn şi Chiron, azi, nu se adresează în mod 
special acestor structuri ori acestor episoade ale vieţii, ci se adresează tuturor celor 
care au participat activ la construirea societăţii de acum. Societatea trebuie să se 
schimbe sau ceva din structura ei trebuie înlocuit pentru a lăsa loc unui element 
care să promită mai credibil decât au făcut-o elementele pe care le vom schimba 
acum. 

Asta înseamnă că îndrăzneala oamenilor, cea care depăşeşte cadrul 
prerogativelor oferite de funcţiei ori statut ne duce cu gândul la faptul că aceştia îşi 
vor face rău singuri. Implicaţiile pe care le are contextul astral de azi în viaţa socială 
prin legăturile cu anumite episoade, invocate punctual aici, ce s-au consumat în 
2012, dar şi cu acelea care vin din alţi ani, ne indică frământări sociale, 
transformări cu iz de revoluţie şi care sunt înscrise în planul de modificare a 
conştiinţei globale, cel pe care-l vom traversa până în 2016, când se încheie acest 
careu între Uranus şi Pluton. 

Astăzi descoperim că avem nevoie de reparaţie după ce traversăm un episod 
neplăcut, după ce ne aducem aminte de o umilinţă şi după ce ne va fi clar pe cine să 
învinuim. Umilinţa nu există. Ea este o creaţie a orgoliului, a minţii false pentru a-
şi justifica valoarea, statutul sau importanţa acţiunilor pe care le creează. Lumea pe 
care ne-am creat-o dacă se susţine pe mintea falsă şi pe demersurile generate de 
aceasta, periodic va traversa episoade dramatice. Careul dintre Uranus şi Pluton, 
până în 2016, înseamnă şi evenimente dramatice care inspiră teamă de un pericol 
iminent care, de cele mai multe ori, nu este real. Ceea ce aduce acest careu 
înseamnă modificare de conştiinţă, deci scoate la lumină cel mai mare pericol pe 
care trebuie să-l traverseze mintea falsă în existenţa sa. Însă, noi nu avem nevoie de 
minte falsă, nu avem nevoie de instrumente care să ne păcălească referitor la 
nivelul de cunoştinţe, puterea de influenţa ori nivel spiritual. Avem nevoie de 
adevăr, iar azi adevărul nu înseamnă a reinventa trecutul. A repara trecutul prin 
retrogradarea lui Saturn înseamnă a ne construi un bine în afara oricărei influenţe 
negative evidențiată în noiembrie 2012. Aşa cum am văzut în săptămâna anterioară 
binele nu trebuie să reprezinte opusul răului, ci expresia unui nivel personal care să 
propulseze fiinţa pe următorul stadiul. Conjuncţia Marte-Uranus va marca în 
această săptămână necesitatea dezvelirii de sine, a distrugerii unui element care 
limita, îngrădea prin ceva ce se simte, se intuieşte, se percepe în adierea vântului 
sau în lumina soarelui. 
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Venus, pe ultimul grad al zodiei Peşti, poate să aducă la lumină lucruri care 
să aibă o putere de penetrare cu adevărat remarcabilă. Omul care opune rezistenţă 
prin tăcere, prin pasivitate, persoana care sugerează vulnerabilitate, dar care nu 
poate fi transformată, modificată sau îndrumata în vreun fel, în general, inspiră 
teamă şi oferă, prin modul său de a fi, un exemplu ce nu poate fi trecut cu vederea. 
Asta înseamnă că orice umbră de răzbunare, de revoltă astăzi se va transmite prin 
privire, prin nonverbal, prin refuz sau chiar prin iertare. 

Putem să modificăm o structură prin iertare, prin acceptarea unei realităţi 
pentru că apropiindu-ne de ea, îmbrăţişând-o sau, în timp, împăcându-ne cu ea să 
o preschimbăm după chipul şi asemănarea noastră însă, pe alte conjuncturi, nu 
acum şi nici în viitorul apropiat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne interioriza, de a 
aprofunda orice stare sufletească benefică şi de a ne apropia de pace. Pacea este 
indicatorul că trecem de la observaţie la acţiune. Cine nu atinge în observaţia să 
Pacea sufletească rămâne doar un personaj care constată ce se întâmplă în jur, dar 
nu se integrează în fenomenul social, nici măcar atunci când este vorba despre 
propria sa transformare. 

 
Vineri, 22 martie 

Vineri 22- 3-2013  5:14   Venus (Pis) --> Aries 
Vineri 22- 3-2013  8:49    Luna (Can) --> Leo 
Vineri 22- 3-2013  9:13    Luna (Leo) Tri (Ari) Venus 
Vineri 22- 3-2013 12:40     Sun (Ari) Tri (Leo) Luna 
Vineri 22- 3-2013 17:17    Luna (Leo) Opp (Aqu) Juno 
Vineri 22- 3-2013 20:16    Mars (Ari) Con (Ari) Uranus 

 
Venus trece azi în Berbec şi, la câteva ore distanţă de acest eveniment astral, 

Luna iese din domiciliu (Rac) şi intră în Leu, realizându-se astfel o importantă 
modificare de vibraţie astrală în sensul că două planete feminine își părăsesc zodiile 
în care s-au simțit foarte bine, trecând de la apă la foc. Asta înseamnă o explozie de 
putere de forţă, de iniţiativă, de independenţă, o deplasarea din zona sentimentului 
către zona acţiunii, de la a observa, la a acţiona în sensul afirmării de sine sau a 
valorificării unor demersuri care ţin de imaginea socială şi de evidenţierea 
structurii mentale. Aceste două episoade astrale generează două trigoane, unul care 
se împlineşte între Luna şi Venus, tot dimineaţa, şi altul, la prânz, între luminarii, 
ceea ce scoate în evidenţă faptul că Venus şi Soarele sunt în fereastra conjuncţiei 
lor. 

Din capul locului, cel mai important eveniment al zilei, al săptămânii şi chiar 
al perioadei pe care o traversăm este conjuncţia lui Marte cu Uranus ce se 
împlineşte spre seară. De altfel, nici nu are importanţă că se împlineşte seara sau 
dimineaţă pentru că forţa sa se răspândeşte de-a lungul întregii zile, de-a lungul 
întregii săptămâni deoarece acest unghi a fost activ, în forma sa restrânsă, încă din 
săptămâna trecută şi vă mai acţiona şi săptămâna viitoare la fel de puternic şi de 
intens. 

Vorbim azi despre calităţi şi defecte, despre mijloace de exprimare, vorbim 
despre modalităţi de a valorifica un potenţial, vorbim despre demersuri care pun în 
valoare o persoană sau care o constrâng să acţioneze pe linia anumitor calităţi. De 
toate acestea sunt răspunzătoare cele două ingresuri ale Lunii şi respectiv Venus, 
dar şi opoziţia pe care Luna o împlineşte cu Junon din Vărsător. Acest unghi de 180 
de grade care se împlineşte în a doua parte a zilei nu este covârşitor în acest episod, 
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nu înclină balanţa, ci aduce un strop de culoare închisă pe fundalul pozitiv generat 
de celelalte planete. 

În primul rând, Venus în Berbec este în exil, iar această poziţie reprezintă o 
trăsătură orientată împotriva propriei persoane. Lună în Leu nu are o calitate 
specială, asta înseamnă că subconştientul colectiv, calităţile manifestate în raport 
cu grupul, vor fi într-un fel protejate, însă atunci când va veni vorba despre 
autocritică ori de a ne pune un stăvilar, o barieră, un obstacol sau de a ne 
autocenzura vom avea mari probleme de înţelegere şi de exprimare. Prea multă 
tensiunea se acumulează azi, mai ales că Venus în Berbec nu se poate controla, ea 
trebuie să se exprime, să scoată tot arsenalul din dotare, să se afişeze în totalitate, 
să spună lucrurile în mod clar, direct, impulsiv şi să obţină un rezultat pe măsura 
intensităţii la care se exprimă. Nu este un aspect favorabil pentru femei şi nici 
pentru exprimări la scena deschisă, pentru prezentări, conferinţe, pentru întâlniri 
tematice, nu este o perioadă favorabilă pentru nimic din situaţiile care cer 
diplomaţie, tact, răbdare sau chiar diplomaţie. Toate aceste lucruri care vin spre noi 
azi se desfăşoară în afara acestor calităţi morale şi pun individul în mare dificultate, 
dacă acţiunile la care se implică cer moderaţie şi rezervă. 

Conjuncţia lui Marte cu Uranus nu se adresează în mod special segmentului 
personal, doar îl solicită îl forţează după nişte reguli pe care nici nu au avut timp să 
le citească în mod complet, nu i-au fost prezentate în totalitate, dar i se cere 
individului să acţioneze în conformitate cu acestea. De partea cealaltă, unghiul 
strâns dintre Marte şi Uranus se adresează grupurilor, structurilor sociale sau rasei 
umane în ansamblu. Asta înseamnă că o dată la doi ani traversam un episod de 
expansiune asemenea exploziilor solare care, pe lângă faptul că produc perturbaţii 
în funcţionarea aparatelor electronice, permit şi studierea coroanei solare sau 
obţinerea unor date importante despre activitatea în general a stelelor. Într-un mod 
similar întâlnirea dintre doi malefici, pe o zodie atât de puternică şi agresivă, în 
situaţia în care Marte se află în domiciliu, este semn de revoltă, război, de depăşire 
a unei limite, de demascare. Dacă până acum am vorbit de acţiuni sau demersuri 
desfăşurate în umbră, dincolo de privirea directă a spectatorului, acum vorbim de 
demascare, acum invocăm acest motiv pentru că ceea ce se ascunde nu mai poate fi 
ţinut acolo. Oamenii îşi pierd controlul, fac gafe, se demască sau în mod intenţionat 
se dezvăluie considerând că nu mai pot accepta sau îndura o astfel de situaţie. Că 
este bună său reală, pe acest unghi nu contează calitatea acţiunii, ci contează mai 
mult mişcarea, deplasarea sau chiar distrugerea a ceea ce se află în faţă, în câmpul 
vizual. De asemenea, se poate anticipa, pe acest unghi, deplasarea luptei politice 
într-o zonă periculoasă. Ea aduce prea multă independență şi pe ideea de progres 
manifestată la nivel individual, adică separarea unui fragment de întreg şi, 
invocarea motivului de neapartenență, duce la fragmentarea întregului şi implicit a 
forţei sale. Aceste situaţii se dovedesc a fi periculoase pentru că pot genera reacţii în 
lanţ, atracţii către instabilitate şi către asocieri de proastă factură. Nu există 
discernământ în unghiurile acestei zile, nici nu se doreşte acest lucru, ci doar 
mândrie, vanitate, nevoie de a marca locul prin cuvânt, prin acţiune, prin prezenta 
şi de a lăsa o urmă personală adâncă în istorie. 

Acesta este practic momentul în care survine degajarea zodiei Peşti de 
planete reprezentative şi apare transferul de putere, transferul de autoritate, de pe 
o zodie care influenţează spre viziune de ansamblu, spre expansiune, spre una care 
încurajează imixtiunea, dominarea, controlul. 
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Nu putem să nu ne referim aici şi la impactul pe care-l are conjuncţia Marte-
Uranus asupra zodiei Berbec prin intrarea Soarelui în acest semn din ziua de 
miercuri, 20 martie. Ne amintim că pe ingresul Soarelui în Berbec, Uranus şi Marte 
se situam în casa a IX-a, adică în casa proiectelor, a planurilor de viitor şi a 
relaţiilor cu străinătatea ceea ce ne oferă un indiciu clar asupra destinaţiei spre care 
se îndreaptă forţa şi coeziunea de grup născută din acest unghiuri. Tot ceea ce 
înseamnă străinătate, nu doar pentru noi, ci şi pentru celelalte state, generează 
tensiune şi nevoie de afirmare. Sunt încurajate prin aceste unghiuri raporturile 
diplomatice ori chiar anumite asocierile sau reasocieri, redistribuiri ale zonelor de 
influență şi reîmpărţirea teritoriale pe baza autorității şi a dominării de care 
dispune un anume stat acum. Nu se invocă puterea probată în istorie, ci sunt 
invocate resursele şi rezervele de acum, puterea de a riposta pentru că aceste 
unghiuri nu impun respect şi condescendență faţă de valorile trecutului. Aceste 
valori sunt strivite, preschimbate, înlocuite sau aruncate la gunoi de dragul unei 
afirmări personale ce nu poate fi ţinută sub control. Situaţia se poate asemăna o cu 
ipostaza tragicomică în care este dat de pe soclu un bust celebru pentru a folosi 
postamentul drept tribună pentru un personaj obscur care doreşte să se adreseze 
mulţimii pentru doar 10-15 minute. Această forţă de distrugere este una care 
pregăteşte terenul pentru o nouă schimbare, pentru o nouă modificare ce ne 
încurajează să ne explorăm conştiinţa şi să vedem în ce direcţie ne recomandă să ne 
deplasăm. Asta înseamnă că nu putem să privim conjuncţia Marte-Uranus fără să 
luăm în calcul faptul că se accentuează prin forţa marţiană, prin dinamismul, 
curajul şi intransigența lui Marte din Berbec, ideea obsesivă a lipsurilor, a puterii 
absolute, a pierderii autorității ce apare prin implicarea acestuia în careul cu 
Pluton, octava sa superioară. Asta înseamnă că survine o nouă etapă în împărţirea 
lumii pe zone ce trebuie explorate, după resurse, după potenţialul pe care-l 
reprezintă o anumită regiune, nu datorită istoriei pe care o reprezintă sau pentru 
respectul pe care trebuie să-l avem faţă de strămoşi. 

Un alt element care va fi evidențiat de acest unghi este acela al imitaţiei. 
Puterea, atunci când se exprimă în mod necontrolat, de fapt imită o expresie a 
naturii fizice sau spirituale în expansiune. Această imitaţie are ca ţintă propria 
imagine şi prin aceasta caracterul său necontrolat, lipsit de rafinament care nu 
poate reproduce decât parţial imaginea întregului la care se raportează. Această 
situaţie se aseamănă cu diferenţa între un grup de persoane care vorbesc în acelaşi 
timp şi o orchestră. În timp ce oamenii care vorbesc în acelaşi timp înseamnă 
gălăgie, o suită de instrumente care produce sunete în acelaşi timp înseamnă o 
melodie, poate chiar armonie. Diferenţa dintre acestea este dată de disciplină, de 
ordine, de precizie, de respectul unui sunet faţă de celălalt, de respectul unui 
element faţă de celălalt, de respectul unui instrument muzical faţă de colegul sau, 
adică de ceea ce azi nu suntem de la sine încurajaţi să facem. Dizarmonia, invocată 
la începutul prezentării acestei zile şi care vine din opoziţia Lunii cu Junon, 
subliniază exact această lipsă de respect pentru că, în ipostaza prezentului, ea 
înseamnă slăbiciunea, adică tot ceea ce nu poate fi considerat un adversar - un om 
vlăguit, incult, lipsit de cunoştinţele necesare ori incapabil să răspundă în modul în 
care este stimulat. În timp ce apelul la trecut, la experienţele trecutului ar însemna 
o simfonie, o muzică armonioasă, mistică, poate chiar muzica sferelor, de partea 
cealaltă demersurile sociale în care fiecare om se implică pentru a-şi câştiga un loc, 
pentru a fi remarcat pentru a-şi face loc printre ceilalţi, pentru a se evidenţia 
înseamnă un zgomot obositor care susţine importanța de sine şi goana după faimă. 
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Dacă până acum ceea ce am ascuns ar fi putut fi uitat sau pierdut ceea ce vine 
spre noi azi generează evenimente care nu lasă loc la interpretare, care sunt 
evidente, clare, care folosesc termeni precişi adică întâmplări dominate de un 
caracter practic evident. 

Prin urmare, 22 martie este o zi complexă şi din punct de vedere astral, 
dar şi din punct de vedere social pentru că ea ne aduce întâlnirea cu un mod de 
acţiune care de cele mai multe ori poartă cu sine mesajul dizarmoniei şi al 
imixtiunii, al dominării prin forţă sau al lipsei de respect pe care un individ o poate 
arăta celorlalţi. 

Ceea ce se consumă începând de azi cu Venus în Berbec înseamnă 
descoperirea naturii inferioare, a părţii întunecate, a acelei laturi a structurii 
afective care nu a fost până acum controlată. Exilul lui Venus înseamnă o atitudine 
negativă îndreptată spre sine sau descinderea în acţiuni care produc autolezare. În 
felul acesta, înţelegem că acţiunile care nu dovedesc control, în primul rând ne 
lezează pe noi înşine şi, pe lângă această autovătămare, ne aduce şi frustrarea 
situaţiilor în care nu reuşim să obţinem ceea ce ne dorim. Dorinţa este elementul 
reprezentativ pentru acţiunile aceştei zile şi ea ne face să călcăm în picioare reguli 
morale, principii, să uităm de prieteni, să ne plictisim de ei dacă aceştia nu au ceva 
de oferit sau dacă nu avem ceva de cucerit, să ne comportăm necuviincios. Acţiunile 
zilei curente reuşesc să depăşească amploarea lor, cadrul acestei săptămâni. Asta 
înseamnă că aceste trăsături de-a lungul întregii săptămâni au fost regăsite şi în 
săptămâna anterioară şi ele vor pigmenta şi celelalte conjuncturi care vin spre noi 
în săptămâna următoare. 

Se produc întâmplări stranii pe această conjuncţie Marte-Uranus şi în 
ansamblul ei va fi legată de ideea de străinătate, adică de ceea ce se află în afara 
cadrului personal, în afara familiei, a naţiunii sau în afară rasei umane. Ceea ce se 
întâmplă în subtil nu cade sub incidenţa predispoziţiilor astrale însă modul nostru 
de răspuns, da. Asta înseamnă că putem interpreta în sens personal, egoist, fără 
măsură, ceea ce ne vine din afară, din străinătate, dintr-o zonă situată la mare 
distanţă. De asemenea, aceste îndemnuri care ne vin din afară au şi un rol pozitiv, 
acela de a ne încuraja să ne proiectăm secvenţele viitoare, să ne facem planuri de 
viitor, să ne facem planuri de vacanţă, strategii de atac, de luptă şi să ne consumăm 
toate resurse, toată energia pentru asta. Este greu de ţinut sub control o forţă atât 
de puternică şi ea va acţiona şi de-a lungul lunii aprilie pentru că marcajul care a 
dominat de la mijlocul lunii februarie zodia Peşti, încet, încet se mută în Berbec şi 
va trebui să dovedim că viziunea de ansamblu ne-a îmbogăţit cunoştinţele, nu ne-a 
făcut să ne uităm peste mai multe garduri pentru mai multe bârfe. Ziua de 22 
martie, din acest punct de vedere poate deveni una reprezentativă pentru 
segmentul diplomatic pentru că anunţă eșecuri cauzate de vanitate, de lipsă de 
respect faţă de tradiţiile istorice sau lipsă de respect faţă de demersurile care au fost 
făcute cu câţiva ani în urmă. 

Pare să fie un proces firesc menit să ducă la o modificare de conştiinţă. 
Această modificare de conştiinţă care are ca motivaţie reîmpărţirea zonelor după 
resurse cere acum gafe, greşeli, unele chiar foarte mari pentru a vedea calitatea 
personajului, calitatea liderului, calitatea maestrului, a îndrumătorului, aceluia 
care s-a erijat în lider opinie şi care în realitate era ca un măr găunos şi plin de 
viermi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a invoca tot calmul de care 
suntem în stare de a nu răspunde provocărilor, de a fi dispus să folosim toată forţa 
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autocontrolului de care suntem în stare şi să nu precupeţim niciun efort în a face 
apel la cunoştinţele anterioare. Aceste cunoştinţe anterioare nu sunt sub formă de 
informaţii, ci şi sub formă de stare, adică să invocăm respectul pe care l-am învăţat 
pentru a reuşi să facem în prezent o selecţie eficientă. Forţa care vine spre noi în 
această zi este atât de mare, încât este suficientă o singură vorba, o singură 
atitudine pentru a genera o reacţie în lanţ pe care să nu le mai putem opri. Această 
forţă nu se adresează doar persoanelor dinamice care şi-au explorat această latură 
de-a lungul vieţii lor, ci se adresează tuturor. Cu toţii suntem sub tensiune şi nu 
trebuie decât o scânteie pentru a se produce o explozie. 

 
Sâmbătă, 23 martie 

Sambata 23- 3-2013  0:37    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 
Sambata 23- 3-2013  0:53    Luna (Leo) Tri (Ari) Mars 
Sambata 23- 3-2013  5:04    Luna (Leo) Sex (Gem) Jupiter 
Sambata 23- 3-2013  5:27    Luna (Leo) Squ [Sco] Saturn 
Sambata 23- 3-2013 21:48    Luna (Leo) Squ [Sco] Node 

 
A doua zi de Leu (Lună în Leu) avem de parcurs cinci aspecte pe care le va 

împlini Lună (două trigoane cu Uranus şi respectiv Marte, un sextil cu Jupiter şi 
două careuri cu Saturn şi respectiv Axa Dragonului). Această dispunere astrală, 
aceste unghiuri aduc o combinaţie de succes și neşansă în proporţii relativ egale, ce 
au ca linie mediană sextilul Lună-Jupiter. Acest sextil, ce este supervizat de 
trigoanele pe care Luna le trimite către planetele din Berbec, înseamnă 
flexibilizarea gândirii, coborârea minţii în inimă sau identificarea unor soluţii care 
pot fi aplicate imediat şi care sunt încărcate de un anume grad de satisfacţie. 

Întreaga zi de 23 martie ne îndeamnă să ne implicăm în activităţi care sunt 
judecate după gradul de satisfacţie. Dacă în prima parte a zilei se împlinesc cele 
mai multe dintre aspecte (patru dintre ele), spre seară, când Luna se va afla în 
careul cu axa Dragonului vom considera că ne-am pierdut vremea de pomană, că 
am investit în ceea ce nu trebuia, că de fapt problema care trebuie atacată azi este 
alta decât cea de care ne-am ocupat de-a lungul zilei. Cu toate acestea bucuriile 
acestei zile sunt reale, practice, elegante şi reuşesc să aducă zâmbetul pe buze celor 
care au fost încercaţi de luni încoace.  

Careul Lună-Saturn ne conferă o percepţie greşită a realităţii care şi cum, 
dintr-odată, suntem constrânşi să alegem bucuriile care să contrabalanseze un 
neajuns sau anumite lipsuri, adică vom fi dispuşi să cheltuim mai mult tocmai 
pentru că până acum nu ne-am permis ori dorim să ne înconjurăm de mulţi 
oameni, veseli, superficiali, să ne petrecem vremea prin parcuri, la grătare sau pur 
şi simplu fără un plan doar pentru că până acum nu ne-am permis acest lucru. 

Acest plan al zilei, făcut pentru a contrabalansa un stres, constituie un răsfăţ 
şi nu ne vom pune deloc problema azi dacă trebuie sau nu să ne implicăm în astfel 
de activităţi, dacă este adecvat, oportun sau corect să încercăm să anulăm 
experienţele anterioare, severitatea disciplinei predispuse de Saturn, de când este 
retrograd. Nu ne vom pune deloc problema că dacă procedăm aşa nu cumva ne 
adâncim mai mult această criză a relaţiilor sau că risipim ceea ce cu mare greutate 
şi efort am acumulat. Astăzi contează să ne simţim bine, să combatem stresul, 
plictiseală, durerea prin orice mijloc şi vom fi foarte mândri de ceea ce reuşim să 
facem. 

Nu trebuie să uităm că Luna în Leu ne aduce în faţa unor dorinţe pe care să 
ni le exprimam doar pentru a alimenta starea de satisfacţie. Aici putem invoca, pe 
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de o parte, mândria, vanitatea, dar şi, de partea cealaltă, necesitatea de a face 
gesturi mari, largi, încărcată de grandoare pentru a atrage atenţia şi a dovedi 
puterea forţa şi dominarea. Luna în Leu nu este o poziţie care poate fi trecută uşor 
cu vederea, pentru că nu aduce o energie rafinată distinsă ci, dimpotrivă. Asta 
înseamnă că trigoanele pe care Luna le trimite planetelor din Berbec nu fac decât să 
ne îmbogăţească structura cu o energie puternică, dar pe care să nu o putem 
prelucra adecvat sau corespunzător cerinţelor sociale. Adică ne vine să facem tot 
felul de lucruri, dar nu suntem pregătiţi pentru toate. Nici nu este corect şi nici 
adecvat să facem azi tot ceea ce ne trece prin cap, doar aşa ne simţim bine, doar aşa 
ne bucurăm, doar aşa dăm curs nevoii de satisfacţie, doar aşa considerăm că ne 
îndeplinim o dorinţă. Pentru unii care nu dispun de un fizic pregătit pentru un aşa 
efort ziua de 23 martie constituie momentul în care îşi secătuiesc ultimele rezerve 
de putere, dar o fac cu mândria şi încântarea că s-au bucurat, că au făcut-o pentru 
ei, pentru binele familiei, pentru ambianță, de dragul petrecerii sau pentru a simţi 
din nou că le bate inima cu putere în piept şi trăiesc intens sau periculos. 

Prin urmare, 23 martie vine cu o notă benefică, jovială, deschisă, aşa cum 
nu am avut ocazia să vedem nici în săptămâna asta şi nici în săptămânile 
anterioare. Chiar dacă bucuria este artificială, chiar dacă gesturile pe care le facem 
azi sunt plătite cam scump pe ideea �e mai scumpă aţa decât faţa�, astăzi vom gândi 
suficient de greşit şi de răsturnat încât să credem că dacă nu ne bucurăm acum nu 
vom mai avea timp anul acesta sau poate niciodată, dacă nu dăm curs acestui 
îndemn acum, dacă nu răsturnăm lumea cu susul în jos azi nu vom mai avea ocazia 
niciodată să ne implicăm în gesturi atât de ample, atât de puternice şi atât de 
eroice. Nu astăzi nu este vorba despre gesturi eroice, nu dăm dovadă de niciun 
eroism, ci, dimpotrivă a consuma agoniseala de o viaţă pe o plăcere de o secundă ar 
putea să însemne chiar o dovadă de laşitate. Ceea ce contează azi va fi doar 
satisfacţia. Chiar dacă o plătim mai mult decât face, satisfacţia este elementul de 
referinţă al acestei zile. Energia care vine spre noi azi este uşor nerafinată, este 
lipsită de informaţia echilibrului sau a schimbului care duce spre echilibru şi foarte 
uşor poate fi îndreptată împotriva propriei persoane. Asta înseamnă că orice lipsa 
de control se întoarce împotriva celui care o probează, orice nesăbuinţă va 
demonstra în primul rând că disciplina pe care Saturn încearcă să ne-o 
implementeze de ceva vreme o adoptăm prin constrângere, nu prin voinţă proprie 
(Vapor cu pânze - Junon, grupul de planete din Berbec, Jupiter şi Lună). 

Toată această construcţie ne oferă iluzia că ne putem detaşa de problemele 
sociale pe care le-am traversat în ultima vreme, că dacă ne oferim privilegiul de a 
ne bucura vom rămâne în acest registru al bucuriei sau noilor prietenii pe care le 
construim. Nu, este o păcăleală, dar nu ne putem explica unii altora azi aşa ceva. 
Azi vom trăi intens orice lucru mic şi oricât de lipsit de importanță s-ar dovedi, 
dacă ne oferă satisfacţie va fi îmbrăţişat şi primit în familie ca pe fiul risipitor. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi ne îndeamnă să dăm curs 
plăcerii de a ne bucura, distra, de a ne simţi bine, dar, în egală măsură, nu trebuie 
să facem asta în defavoarea disciplinei sau a autoeducaţiei. Careul Lunii cu Saturn 
ne aminteşte că ceea ce risipim azi am acumulat cu mari sacrificii şi chiar dacă stă 
în alegerea noastră ce facem ce vrem cu experienţa pe care o acumulam sau cu 
bunurile pe care le-am strâns, nu este adecvat, nu este corect să procedăm așa 
desconsiderând educaţia pe care am primit-o sau efortul ori sacrificiile pe care le-
am făcut pentru a le acumula. 
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Duminică, 24 martie 
Duminica 24- 3-2013  1:48    Luna (Leo) Sex (Gem) Lilith 
Duminica 24- 3-2013 17:48    Luna (Leo) --> Virgo 

 
Finalul săptămânii ne aduce împlinirea a doar două evenimente astrale 

(sextilul Luna-Lilith şi ingresul Lunii în Fecioară). Pe acest fundal planetele din 
Berbec se grupează în două conjuncţii din ce în ce mai strânse (Soare-Venus şi 
Marte-Uranus), iar, de partea cealaltă, avem încă activă o conjuncţie între Neptun, 
Mercur şi Chiron. Acest tablou astral ne creează confuzia că legătura dintre voinţă 
şi mesajul care o susţine este de bun augur şi dacă reuşim să facem ceea ce ne-am 
propus sau ne-am dorit înseamnă că nu există niciun obstacol care să ne oprească 
nici pe viitor. 

Calitatea sextilului dintre Lună şi Lilith este acela de a ne dezvălui ceea ce ne 
supără, ne enervează sau ne constrânge cel mai mult, dar nu cu scopul de a ne opri 
dintr-un demers, ci de a ne arăta că nu suntem pe drumul cel bun. Asta înseamnă 
că tot ceea ce ţine de confortul personal, de egoism sau de vanitate, de satisfacerea 
nevoilor personale, în situaţia în care nu se ţine cont de nevoile celorlalţi, constituie 
un avertisment şi în acelaşi timp un anume impediment în evoluţia spirituală. 
Sigur, nu toată lumea este preocupată de evoluţia spirituală tocmai de aceea sextilul 
Luna-Lilith şi apoi Perioada fără direcţie în care ne vom afla până în a doua parte a 
zilei constituie un fel de stare de plutire în care reuşim să percepem, să vedem şi ne 
ajustăm instrumentele după ceea ce ne conferă siguranţă, după laudele pe care le 
primim din jur, după apreciere, după zâmbete, după tot ceea ce pare să fie pozitiv 
sau după elementele care nu ne opun rezistenţă. Această stare de confuzie are rol 
de catalizator în evenimentele sociale pentru că, în heneral, ne îndreaptă spre 
evenimentele la care nu am ajunge decât constrânşi. Astăzi nu ne constrânge nimic, 
ci ne păcăleşte să trecem pragul, să trecem în zona crepusculară, crezând că acolo 
ne aşteaptă o imensă bogăţie. 

Încântarea şi sentimentul de împlinire pe care le avem în momentul în care 
nu vedem pericolul din jur constituie însă şi elementul care înclină foarte mult 
balanţa. Trebuie să luăm în considerare faptul că prin fiecare zi care trece, cu cât 
Soarele se apropie mai mult de Uranus, cu atât steliumul care se formează devine 
un mănunchi de planete, o grupare astrală care pune pe careul trimis către Pluton o 
greutate mult prea mare. Asta înseamnă, în cel mai fericit caz, că se poate idealiza 
într-o zonă periculoasă, dacă nu chiar se poate înclina balanţa prin demersuri 
distructive, complicate, lipsite de măsură prin alegerea unor acţiuni de factură 
antisocială care să demaşte adevărata intenţie a unui grup sau să epuizeze în 
totalitate resursele pe care ar fi trebuit să le utilizeze în alt scop. 

Având încă cele trei planete din zodia Peşti avem în continuare şansă de a 
beneficia de un martor. Ceea ce se întâmplă în jur se poate regla prin existenţa unui 
personaj misterios care să ne tragă de urechi, să ne bată pe umăr şi să ne spună că 
am luat-o pe un drum greşit ori care să noteze în detaliu deviaţiile pe care le facem 
în această perioada urmând ca în viitorul apropiat, cel mai devreme după 20 
aprilie, când Marte va trece în Taur, să ne reamintească de acest episod şi să 
propună repararea a ceea ce se mai poate repara. 

Chiar dacă distrugerea care vine spre noi în această zi este la fel de 
periculoasă ca şi în celelalte zile suntem cumva lipsiţi de simţul pericolului, nu 
conştientizăm cât de grave sunt stricăciunile pe care le producem azi şi neresimţind 
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ceea ce ne trebuie sărim într-un picior şi ne bucurăm aşa cum făceam în copilărie 
când în joacă stricam ceva. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii constituie o zi de desfăşurare într-o 
zonă a iluziei. Unii vor considera că această desfăşurare se face în direcţia minciunii 
sau a păcălelii. Nu greşesc foarte mult, ci nici nu se depărtează foarte mult de 
adevăr dacă procedează aşa pentru că această zonă a minciunii şi a lipsei de 
condescendenţă se manifestă în special la personale care acţionează prin simţul 
comun, pentru care regulile morale nu sunt o prioritate în această viaţă şi urmăresc 
prin tot ceea ce fac să-şi satisfacă simţurile şi să se bucure de asta. Cei care 
depăşesc acest stadiu şi acţionează într-un alt registru comportamental vor vedea 
aceste tentaţii ale zilei ca pe un catalizator. Fiind mai lucizi văd că sunt îndemnaţi 
să se deplaseze spre o zonă extrem de riscantă. Problema nu se va pune dacă 
acceptă sau nu să se deplaseze acolo, ci ce anume vă trebui să facă atunci când vor 
ajunge la destinaţie.  

Acesta este gândul care îi înspăimântă azi, care îi îngrijorează, acesta este 
avertismentul pe care-l percep din tot ceea ce se întâmplă. Acest avertisment poate 
lua înfăţişarea unei devitalizări accentuate, a unei oboseli accentuate care vine după 
o acţiune fizică săvârşită în forţă. Fie că ridică o greutate, fie că s-au grăbit să 
ajungă la destinaţie mai devreme decât au stabilit, fie că au urcat în grabă scările 
deşi doctorul i-a interzis acest tip de efort. Toate aceste ieşiri din ritm, toate aceste 
desfăşurări dincolo de ceea ce s-a stabilit constituie elementul de avertizare sau 
catalizatorul care ne spune că ne aflăm undeva la limită. Această lumină pentru 
omul comun poate fi văzută ca pe o banală oboseala. În schimb, pentru persoanele 
care acţionează dincolo de acest registru, avertismentul constituie semnul că se 
intră într-o perioadă complicată. Această suprasolicitare a zodiei Berbec înseamnă 
disponibilizare, alungare, înstrăinare sau chiar deposedare de bunuri sau de 
drepturi. Pentru instituţia familiei acest joc de rol este unul cât se poate de 
periculos pentru că sunt afectate drepturile copiilor, sunt agasate mijloacele de 
educaţie şi va fi greu de văzut pericolul din aceste demersuri. El va fi văzut mai 
târziu când deja metoda în sine a produs suficient de mult rău. 

Nu pentru toată lumea conjuncturile acestei zile constituie un moment de 
îngrijorare. Tocmai de aceea recomandarea este aceea de a dezvolta o atenţie 
activă, de a ne asculta intuiţia şi de a nu ne deplasă într-o zonă doar pentru că aşa 
ni se recomandă în grabă, doar pentru că aşa spune modă sau că aşa scrie într-o 
carte sau într-un articol citit pe internet. 

Elementul pozitiv care ne vine din zodia Berbec este dat de uşurinţă de a 
idealiza. Asta înseamnă că tot ceea ce păşeşte în sfera ideilor, în planul abstract 
constituie o formă meditaţie, de rugăciune, de acces la o energie superioară prin 
care să intrăm în contact cu ceea ce fiinţele remarcabile, maeştrii spirituale, ghizii 
numesc inspiraţie. 
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Săptămâna 25-31 martie 2013 aduce Luna în postura de a parcurge un 
segment de zodiac de la Fecioară la Săgetător şi planetele individuale în postura de 
a face mare spectacol. În această săptămână Soarele şi Luna se vor afla în opoziţie 
(Luna plină) pe axa Berbec-Balanţă, iar Jupiter, în aceeaşi zi cu Luna plină, pe 27 
martie, împlineşte careul cu Chiron intervenind, astfel, pe lângă multitudinea de 
aspecte la care participă planetele individuale şi pe care le vom observa în analiza 
fiecărei zile, la conturarea unei idei generale care va pendula în jurul necesităţii de 
a împlini un deziderat, un destin, de a face impresie bună de a demonstra eficiența 
sau superioritatea. Este o săptămână încărcată de evenimente astrale, practic în 
fiecare zi se întâmplă  ceva foarte important, în fiecare zi o altă planetă, alta decât 
Luna, va participa la un unghi important, mai puţin ziua de sâmbătă, însă şi atunci 
Luna, prin conjuncţia cu Capul Dragonului compensează această ieşire din schemă. 

Totuşi săptămâna 25-31 martie este o săptămână care va excela la capitolul 
evoluţie spirituală. Sensul existenţei individuale, modalitatea prin care omul îşi 
valorifică un anumit talent sau mijlocul prin care caută să-şi rezolve problemele vor 
fi elementele care vor excela printre celelalte care au pornit de la începutul anului şi 
care nu se vor finaliza acum. Această săptămână este un nod din punct de vedere 
moral, existenţial, spiritual şi devine o piatră de încercare pentru cei care doresc să-
şi privească viaţa prin intermediul misterelor, prin intermediul elementelor 
nevăzute, al energiilor, pentru a o extinde pe aceasta către necunoscut, către o zonă 
a conştiinţei. 

Aceste aspecte reuşesc să construiască un asemenea context delicat, sensibil 
doar pentru că se unesc, doar pentru că intervin pe cerul astral printr-o mare 
diversitate de unghiuri şi de aspecte ce au în centrul lor steliumul din Berbec. 
Berbecul vine în zodiac cu energia începutului şi cu o abilitate specială, aceea de a 
idealiza. Din punct de vedere spiritual a aprofunda aceste lucruri înseamnă a găsi 
Calea, a fi inspiraţi, a fi loviţi de o idee genială care să aibă puterea să ne schimbe 
cursul vieţii. Ceea ce se întâmplă însă în această săptămână nu depinde întru-totul 
de energia zodiei Berbec. Asta înseamnă că nu cu toţii vom explora elemente noi, 
nu cu toţii vom traversa această scenă a vieţii cu sentimentul unei finalităţi. Foarte 
mulţi se vor uita prea mult în urmă, se vor simţi prea mult traşi înapoi de trecut, au 
dureri, sunt bolnavi, trişti pentru că viaţa nu le-a împlinit anumite dorinţe, aspiraţii 
şi toate aceste greutăţi îi apasă. Acestora viaţa le oferă acum un schimb: să ofere din 
înțelegerea lor și să primească din jur o informație referitoare la ceea ce îi trage în 
jos, la fața reală a problemelor pe care le parcurg. Multe dintre ele au fost de-a 
lungul acestui an (a primelor trei luni) ascunse. Acum ies la iveală, sunt agresive cu 
noile idealuri, sunt suspicioase şi caută prin orice mijloc să distrugă plăntuţele 
viitorului, plăntuţele speranţelor, ceea ce nu este de preferat. 

Cea mai dificilă zi a acestei săptămâni va fi ziua de 27 martie când Marte şi 
Pluton vor împlini careul lor şi când Jupiter şi Chiron vor fi, de asemenea, în careu, 
beneficiind de forţa Lunii pline, adică toate aceste probleme vor fi văzute 
disproporţionat şi nu va fi doar vorba despre punctul de vedere al individului, ci și 
de cel al comunităţii. Deci evenimentele foarte uşor se pot inflama, foarte uşor pot 
atinge un vârf negativ al manifestării lor şi tocmai de aceea în această zi ni se cere o 
atenţie, un efort suplimentar pentru a stabili care sunt priorităţile după fondul 
problemei, nu după impulsul de acum. Aceste probleme ţin, fie de anumite secrete, 
fie de informaţii care au fost pur şi simplu ascunse cu un rost, menite să ne facă să 
vedem faptele celorlalţi cu o mare responsabilitate, ca şi cum ar fi ale noastre ori să 
ne trăim existenţa cu superficialitate. Toate aceste lucruri iau amploare în special în 
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această săptămână, iar rostul lor nu este acela de a ne destabiliza în faţa 
problemelor, ci acela de a ne ajuta să ne înţelegem între noi, indiferent de cât de 
complicate sunt problemele pe care le cărăm în spate. 

În această săptămână suntem motivaţi, obligaţi, forţaţi să facem lucruri pe 
care altădată nu le-am abordat corect din neştiinţă, din reavoinţă sau din 
comoditate. Astfel, acum, în acest context, fiecare îşi va aduce contribuţia la acest 
demers existenţial pe care-l prezintă săptămâna 25-31 martie cu scopul de a 
participa la fenomenul social după cât de bine se înţelege pe sine şi după cât de clar 
şi-a formulat scopul acestei vieţi. Rostul acestui complex, al acestei construcţii este 
acela de a ne face pregătiţi pentru ceea ce va veni spre noi în a doua parte a anului 
2013, în special în septembrie, când Saturn şi Capul Dragonului se vor afla în 
conjuncţie. 

Cei care sunt de felul lor mai îndrăzneţi cu mintea şi care sunt preocupaţi de 
aspectele spirituale ale vieţii vor încerca să-şi consume energia gândindu-se la 
rostul pe care-l au anumite episoade, în sensul că se vor preocupa mai mult de 
întrebarea: “De ce mi-au fost ascunse?�. Nu este cazul să ne gândim la acest lucru 
pentru că un rost există şi nu faptul că au fost ascunse este important, ci de ce ne 
sunt revelate acum, de ce trebuie să le înfruntăm acum prin complicaţii atât de 
mari ori de intense, de ce suntem plimbaţi atât de uşor de la bucurie la tristeţe, de 
ce nici măcar acum după atât de multe experienţe nu avem certitudinea unor 
împliniri. Până la urmă vom realiza că este o problemă de conştiinţă personală, o 
probleme de viaţă şi aceasta ar trebui să ne ducă spre înţelegerea faptului că 
evoluţia spirituală este singurul element cert al existenței personale, restul sunt 
manifestări, sunt umbre, sunt adieri ale zefirului astral pentru a ne diversifica 
această călătorie. 

Săptămâna 25-31 martie 2013 reprezintă un vârf al acestei călătorii, fără a fi 
obligatoriu să ne situăm pe punctul cel mai înalt al încercărilor, ci ne aflăm într-un 
punct în care celelalte încercări, episoade, întâmplări, scene ale vieţii, ne sunt foarte 
vizibile. Cine doreşte să umble legat la ochi o va face dintr-o dorinţă personală ori 
dintr-o plăcere care nu are nimic de-a face cu evoluţia, ci cu satisfacţia, deci fără a 
avea vreo valoare pentru rostul acestei călătorii. Ceilalţi realizează că au atins acest 
punct complicat prin derularea evenimentelor pentru a vedea departe sau în 
profunzime, nu pentru a simţi atât de îngust şi limitat ce se întâmplă în acest punct. 
Viziunea de ansamblu este cea care se ascunde în spatele necesităţii şi ea are nevoie 
de energia şi determinarea care ne vin din Berbec pentru a înţelege unde trebuie să 
ajungem. Unii îşi fac planuri, alţii le abandonează, unii se lasă învăluiţi de idei 
simple sau geniale care au un rol covârşitor în existenţa personală. Peste timp, ne 
vom întoarce la energia acestei săptămâni pentru a ne aminti că am fost 
contemporani cu marile evenimente ale istoriei. 

Tocmai de aceea avertismentul acestei săptămâni este acela de a privi cu o 
maximă seriozitate tot ceea ce se întâmplă în jur, tot ceea ce simţim acum şi să nu 
le întâmpinăm pe acestea cu gravitate sau să nu le acordăm acestora mai multă 
importanţă decât au. Trebuie să fim, în primul rând, observatori ai propriei vieţi 
pentru a reuşi să fim selectivi cu evenimentele şi să ne îndeplinim acel rol de 
profesor pe care-l avem faţă de noi înşine prin alegerile pe care le facem. 
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Luni, 25 martie 
Luni 25- 3-2013  1:07    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 
Luni 25- 3-2013  8:37    Luna (Vir) Opp (Pis) Mercury 
Luni 25- 3-2013 13:01    Luna (Vir) Sex [Sco] Saturn 
Luni 25- 3-2013 13:31    Luna (Vir) Squ (Gem) Jupiter 
Luni 25- 3-2013 13:49    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 
Luni 25- 3-2013 14:45    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 
Luni 25- 3-2013 23:21     Sun (Ari) Sex (Aqu) Juno 

 
Trei opoziţii, un sextil, un careu şi un trigon sunt cele şase aspecte pe care le 

împlineşte Luna azi și care vor încerca să asigure un fundal complicat sextilului 
Soare-Junon, împlinind aproape de finalul zilei. Ceea ce ne vine din combinaţia 
celor şase aspecte ale zilei va gravita în jurul ideii de aspiraţie. Opoziţiile, cele care 
ne aduc probleme de natură exterioară, care ne conduc spre cărări greşite, 
periculoase, care ne conving că este oportun să ne adresăm necuviincios, dar şi cele 
care lasă urme pe imaginea socială, aduc azi complicaţii pe proiecte ample, 
dinamice, care se întind pe o mare durată de timp şi care au nevoie de suportul 
autorităţii publice pentru a se desfăşura. În acest cadru delicat, susţinerea publică 
poartă tentaţia puterii şi ne îndeamnă să ne apropiem de cei care au probat că pot fi 
buni lideri, că-şi pot spune povestea vieţii în mod inteligibil şi că pot lăsa o urmă a 
trecerii lor. Ceea ce este corect şi ține de expresivitate ne îndeamnă să aspirăm, să 
ne dorim să fim asemenea unui individ, după cum îi place lui să vadă ori după cum 
cere moda sau nevoia socială. 

Caracterul complicat al zilei vine din faptul că aceste două elemente sunt 
două direcţii care nu ne oferă instrumente de lucru, ci vin cu ţinte ori cu moduri 
proprii de exprimare fără a ne ajuta în vreun fel să le atingem. Astfel, fie în aspectul 
său pozitiv, fie în cel negativ, ziua nu ne va ajuta să ne racordăm la mesaj, ci doar 
ne va spune unde ar trebui să ajungem cu energia de care dispunem. Unii, neştiind 
să şi-o dozeze, în prima parte a zilei vor consuma tot ce au pentru ca apoi să devină 
nostalgici gândindu-se la ce ar fi putut obţine dacă şi-ar fi atins ţinta, dacă ar mai fi 
avut puțină forţă sau puţine resurse în plus. Alţii devin prea calculaţi, prea posesivi 
şi nu vor oferi episoadelor valoarea adecvată, nu se vor încrede în evenimente şi 
nici în oameni reuşind să-şi păstreze energia, să economisească ceea ce în timp îşi 
va pierde valoarea. Cele două tipuri de direcţii, de mijloace de exprimare ţin de un 
anume amatorism pe care îl vor dovedi azi atunci când tindem spre mai mult. 

Pe acest fond, sextilul Soarelui cu Junon ne ajută să înţelegem că ceea ce 
avem în jur este tot ceea ce ne este necesar, că orice aspiraţie spre altceva înseamnă 
acum a descinde într-un demers care nu ne este necesar, care nu se situează nici pe 
frecvenţa destinului personal pentru a produce măcar în viitor evenimente și nici 
nu ne este specific. 

În felul acesta, descoperim că asocierile care ne susţin independența, care ne 
îndeamnă să ne selectăm cunoştinţele, să impunem modificări în cercul 
cunoscuţilor par să fie cel mai bun şi util lucru pe care să-l facem azi. Dacă din 
punct de vedere personal, frământările interioare ne consumă şi mai mult ori ne 
lasă impresia că lucrurile spre care tindem sunt greu de obţinut, pe zona publică 
sextilul Soarelui cu Junon aduce un suflu nou în grupările avangardiste. Pentru că 
este un semn care îndeamnă spre flexibilitate şi utilizarea informaţiei ca mijloc de 
apreciere, forţa fuzionată a planetelor care-l construiesc aduc succes în mediile 
ştiinţifice, acolo unde se foloseşte tehnica, poate chiar cea militară, unde este 
nevoie de diplomaţie pentru a nu se uza de forţă, acolo unde mintea găseşte soluţia 
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pentru corp, însănătoşindu-l ori acolo unde prin colaborare se salvează un grup 
defavorizat, se depăşeşte etapa ori, pentru grupurile spirituale, se păşeşte în 
Lumină. 

Pentru că traversăm o trezire a conştiinţei, individul care se deschide spre 
noi informaţii prin asociere contribuie la procesele de renaştere a identităţii 
naţionale. Această identitate se exprimă acum, în această perioadă, prin tehnică 
modernă, prin descoperiri care vor duce în timp identitatea noului grup, adică, prin 
noile schimburi care se împlinesc acum, se pun temeliile lumii de mâine. Pe această 
bază, sextilul Soare-Junon ne ajută să ne întoarcem spre oamenii din jur şi din 10 
să alegem 5 cu care ne asemănăm şi cu care împărtăşim acelaşi ideal, punând pe 
procesul de selecţie greutatea responsabilităţii construirii unui nou viitor. Acest 
viitor va veni spre noi cu mesajul alegerilor multiple, pe care anul 2014 îl va lansa. 
Acum declanşăm doar invitaţia şi până când nu se va finaliza anul 2013 nu vom 
reuşi să ne dăm seama, prin simţire, ci poate, cel mult, prin inspiraţie, intuiţie ori 
prin alte mijloace de anticipaţie, de ceea ce va reprezenta anul 2014. 

Totuşi, nu este cazul să luăm în uşor această zi doar pentru că ne trimite spre 
noi energii care vor avea aplicabilitate în 2014. Azi, Luna, prin opoziţiile ei cu 
planetele din Peşti, dar şi împreună cu maleficii Saturn, Pluton şi Marele Benefic 
(Jupiter) ridică pe cer o configuraţie numită Vapor cu pânze, ce-l are pe Jupiter ca 
planetă focar. Ideea pare să fie centrul de interes, însă ea ne conduce pe traseul 
creaţiei, al puteri de exprimare, al inspiraţiei pentru a nu se risipi. Tocmai de aceea 
azi vom simţi un puternic îndemn spre studiu ori o atracţie către oamenii care s-au 
remarcat prin acest tip de activitate, spre vârfurile culturii căutând să preluăm 
cumva din modelul de înţelegere, de acţiune ori, la modul general, din exemplul lor 
de viaţă. Prin asta probăm că dorim să ne integrăm acestui minunat aspect (sextilul 
Soare-Junon) şi că, sub impulsul său, ne vom asocia cu energii bune prin comandă 
mentală, prin alegeri practice din fondul informaţional al patrimoniului cultural. 
Alegerile ne vor ajuta mult să strălucim, să fim puternici, încrezători în ziua de 
mâine şi mult mai siguri pe speranța că în acele informaţii ascunse ale viitorului 
poate vom găsi măcar una care să ne confere o realizare socială remarcabilă. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne aduce o desfăşurare de forţe care 
indiferent de calitatea ei ne va consuma mult din energia de care dispunem şi, la 
final, să fim tentaţi să trecem pe alt nivel, spre alte surse, să ne interesăm de 
gestionarea altor resurse aflându-ne astfel într-un anume disconfort interior. Azi 
nu investim pentru a primi ceva în schimb, pentru a obţine un câştig imediat ori 
pentru că ni se garantează un anume beneficiu, ci de amorul artei, dintr-un 
preaplin, dintr-o nevoie de expansiune, de a ne recâştiga un strop de bucurie ori de 
satisfacţie. Totuşi, la finalul ei vom fi judecaţi după cât de înţelepţi am fost, după 
cât de corect am ales şi nu gradul de satisfacţie va constitui moneda de schimb, ci 
eficiența, inteligența practică ori principiile morale pe care le-am investit acum. 

Desfăşurându-ne, aflăm lucruri noi, acumulăm multe informaţii despre 
oameni, despre situaţie, despre locuri, despre diferitele posibilități de a ne petrece 
timpul în mod educativ ori ca distracţie şi pe baza acestora ne vom face planuri de 
viitor gândindu-ne încă de pe acum la ce anturaj să avem. Cine va crede că aceste 
planuri se vor aplica în viitorul apropiat se va înşela. Ele sunt pentru 2014, adică 
pentru acea perioadă în care vom intra căliţi după ce vom împlini cele două careuri 
Uranus-Pluton corespunzătoare acestui an şi după ce vom depăşi o mare şi 
complicată încercare a vieţii, bazată pe alegere, pe maturitate, pe discernământ, cea 
din septembrie, când Saturn va trece prin conjuncţia cu Capul Dragonului. 



Săptămâna 25 – 31  martie 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 21 martie  2013, ora 21:24 

Până atunci, toate cele care vin spre noi azi sunt invitaţii la asociere, la 
prietenie, la fuziune, la apropiere de un domeniu ori de anumite persoane care au 
excelat într-un anumit sector în speranţa că această colaborare acum ne va scoate 
din banal, din plictiseală, din rutină, din grijă şi, în egală măsură, pe viitor, se va 
constitui ca un potenţial de succes social, material ori relaţional. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi azi privilegiul 
mişcării. Mişcarea nu înseamnă doar efort fizic, nu doar oboseală ori mobilizarea 
muşchilor, ci şi deplasarea atenţiei spre alte domenii, deschiderea faţă de alte 
subiecte de discuţie ori spre alte sectoare sociale faţă de care până acum nu am 
manifestat un interes prea mare. În felul acesta, efortul devine constructiv şi 
elementul noutate nu se risipeşte, ci ne ajută să ne extindem pentru a combate 
teama de a vorbi, de a ne exprima, de a ne destăinui ori, mai simplu, teama de a 
iubi sincer şi profund. 

 
Marţi, 26 martie 

Marti 26- 3-2013  4:25    Luna (Vir) Sex [Sco] Node 
Marti 26- 3-2013  8:50    Luna (Vir) Squ (Gem) Lilith 
Marti 26- 3-2013 12:26    Mars (Ari) Sex (Gem) Jupiter 
Marti 26- 3-2013 17:51   Venus (Ari) Sex (Aqu) Juno 
Marti 26- 3-2013 23:31    Luna (Vir) --> Libra 

 
Pe ultimul segment al zodiei Fecioară, Luna împlineşte astăzi un sextil cu 

Capul Dragonului reuşind în acest fel să medieze tendinţa Nodurilor. De asemenea, 
ea va trece azi prin careul cu Lilith urmând ca o mare parte a acestei zile să se afle 
în Perioada fără direcţie. De asemenea, în spaţiul acestei zile Marte va împlini 
sextilul său cu Jupiter, iar Junon va fi în sextil cu Venus.  

Luna în Fecioară este restrictivă la capitolul exprimare socială, cu atât mai 
mult cu cât planetele din Peşti încep, încet încet să se mute în Berbec. Asta 
înseamnă că zodia Fecioară nu este încurajată de spaţiile vaste şi certe, indicate de 
zodia Peşti, ci este puternic agresată sau pusă la încercare de evenimente puternice 
şi scurte ca intensitate. Focul de paie, cel care ne vine din zodia Berbec, va fi pentru 
ultimul tranzit al Lunii prin Fecioară o mare încercare. Tocmai de aceea sextilul 
Lunii la Axa Dragonului sună ca un fel de ultimatum. Suntem invitaţi să găsim 
soluţii rapid, urgent, să punem în aplicare demersuri pentru care trebuie mai mult 
timp, care nu trebuiau acum să-şi atingă finalitatea, adică dezvoltarea unei 
intensităţi nefireşti. Oamenii azi se precipită, sunt agasaţi de propria intenţie de a 
găsi soluţii sau de a nu pierde o oportunitate şi în felul acesta cad pradă erorii de 
gândire sau a celei de acţiune. 

În primul rând, păcăleala vine sub formă de informaţie. Ne amăgim singuri 
că dacă am atins finalitatea înseamnă că am câştigat timp sau am fentat destinul, 
am depăşit un obstacol şi în cele din urmă am probat că dispunem de o inteligenţă 
superioară celei pe care am crezut că o avem la început. De asemenea, probăm 
faptul că în domeniul respectiv dezvoltăm o stimă de sine mult mai ridicată, 
evaluăm greşit situaţia sau conjunctura şi putem relativ simplu să cădem în patima 
laudei de sine sau a făţărniciei. Careul dintre Lună şi Lilith duce la ascunderea 
adevăratelor valori, a adevăratelor talente, la ascunderea de oameni, la izolare, 
neputinţa de a-i împărtăşi anturajului un secret sau o informaţie care îi este 
necesară pentru bună desfăşurare. Pe acest fond al tulburării de atenţie sau al 
devierii generat de dificultatea pe care o întâmpină Luna pe ultimul segment al 
Fecioarei şi implicit prin careul cu Lilith, sextilul dintre Marte şi Jupiter ne aduce o 
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flexibilizare a demersurilor care au timp scurt de acţiune. Nu este o poziţie care să 
poată fi valorificată într-un mod optim însă este un element care întregeşte 
steliumul din Berbec împreună cu sextilul pe care Venus şi Junon îl împlinesc. 
Acest triunghi minor care are ca focar un stelium devine un element decisiv pentru 
segmentul social. Trigonul dintre Junon şi Jupiter înseamnă noi structuri sociale, 
iniţierea unei noi strategii de dezvoltare personală, punerea în aplicare a unei idei 
sau evidenţierea unui personaj care până acum a stat în umbră. Steliumul din 
Berbec înseamnă explozie, dinamism, exprimare la scenă deschisă, însă această 
exprimare are integrat în ea un factor de risc, acela de a nu gestiona fondul adecvat. 
Forţa, iniţiativa sunt corecte, motivaţiile, de asemenea, însă energia materialului de 
bază, ceea ce se modelează acum prin intenţie, s-ar putea să nu fie cea mai bună 
opţiune. 

Chiar dacă Marte este în domiciliu şi Soarele în exaltare (ceea ce nu este 
deloc puţin lucru) Venus este în exil, iar Uranus agasează de câţiva ani acest semn 
şi de un an de zile pune suplimentar o greutate pe această energie a începutului 
prin careul cu Pluton. Asta înseamnă că micile proiecte, planuri, deschiderile spre 
care ne îndreptăm acum, lucrurile care ni se par că se pot finaliza rapid şi spre care 
ne îndreptăm toată atenţia şi toată puterea ar putea să reprezinte o foarte mare 
tentaţie şi în acelaşi timp o sursă de probleme. Ceea ce strică berbecul se reface 
foarte greu sau deloc. De regulă, exploziile temperamentale sau rupturile care au ca 
bază o energie care vine din acest semn sunt episoade extrem de tragice şi 
dureroase ce nu lasă nimic în urmă care ulterior să se reconfigureze, să se adune şi 
să mai recupereze din ceea ce s-a risipit. Dacă vorbim aici de demersuri sociale la 
care s-a lucrat cel puţin un an, adică în 2012, atunci această grupare de planete de 
pe Berbec vine cu un mesaj nou, cu o deschidere nouă, cu o structură nouă 
integrată unei structuri vechi care reprezintă de fapt şi elementul care va prelua 
toată răspunderea. Rocada este termenul care poate fi pus pe seama demersurilor 
benefice ale unghiurilor care se împlinesc acum. 

Pentru că nu putem neglija faptul că Marte este în domiciliu şi Soarele în 
exaltare trebuie să specificăm şi faptul că există şi o componentă benefică şi aceasta 
nu va fi vizibilă sau nu va fi pusă în aplicare decât în cazul persoanelor care au 
investit mult şi au riscat având un ideal îndrăzneţ, crezând în lucruri care nu erau 
palpabile sau implicându-se în acţiuni îndrăzneţe, fără să aibă garantul succesului. 
Steliumul din Berbec reprezintă acum succesul şi îi propulsează pe aceştia din 
umbră direct în lumina reflectoarelor. Pentru aceste personaje nu există etapă 
intermediară, ci doar demersul istovitor de a convinge că au dreptate şi de aici ating 
dintr-odată succesul fulminant. 

Fie că vorbim de idei îndrăzneţe, de o mare energie a voinţei, o puternică 
ambiție investită în aceste demersuri, fie că vorbim de flexibilizarea relaţiilor, de 
abilitatea de a ne implica în asocieri care să sfideze absurdul şi care să genereze o 
destindere a tensiunii sociale, o detensionare a zonei de conflict, tot acest demers 
care are la bază o energie benefică, o investiţie severă, o forţă asupra căreia s-a 
lucrat cel puţin un an de zile devine expresia unui bine magnific, a unui succes 
social excepţional. 

Prin urmare, 26 martie reprezintă ipostaza în care norocul ne cade la 
picioare şi unii, care l-au strigat un an de zile, îl vor vedea, ceilalţi care se aşteaptă 
nu numai să le cadă la picioare, dar să-i şi tragă de şireturi, să-i avertizeze, să le 
înţepe glezna, să-i strige pe nume, vor rata o imensă şansă, aceea de a-şi pune în 
aplicare ideile îndrăzneţe sau de a se asocia cu oameni care să-i ajute să se pună 
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mai bine în valoare, să le inspire încredere în sine, să le bucure existenţa, să-i 
încânte, să-i încălzească cu o vorbă bună sau, chiar la modul concret, printr-o 
îmbrăţişare fierbinte. 

Una din calităţile remarcabile ale zodiei Berbec este aceea de a idealiza. 
Energia berbecului ne îndeamnă acum spre idei pentru că deţine secretul ideii, a 
noţiunii, le creează pe toate acestea şi apoi le răspândeşte în ambele sensuri ale 
zodiacului, atât spre zodia Peşti, cât şi spre zodia Taur. Asta înseamnă că există 
două tipuri de demersuri care apar din acest stelium de pe Berbec: unul care ne 
îndreaptă spre profunzimi sufleteşti, spre ponderaţie, spre măsură, spre a cultiva la 
o nouă dimensiune o preocupare asupra căreia ne-am îndreptat un an de zile sau, 
de partea cealaltă, a risipi o şansă excepţională, mimând aerul distrat sau tonul 
jovial într-o situaţie de care orice persoană matură şi cu mintea sănătoasă s-ar 
îngrozi. 

De asemenea, ziua ne aduce şi ipostaza finală în anumite explozii 
temperamentale, dar şi justificarea unor idei preconcepute despre oameni, despre 
situaţii, pe ideea �Vezi, am ştiu tot timpul că am dreptate. Uite că exact aşa s-a-
ntâmplat!” neglijând faptul că forţa gândului, ideea negativă a dus la îndeplinirea 
acesteia. Nu sunt integrate aici avertismentele referitoare la anumite episoade 
negative, ci o dezvoltare şi o alimentarea unei gândiri negativiste, obsesiv-
compulsive care ţine persoana în tensiune şi o face să piardă din vedere că are 
oameni valoroşi în jur şi se poate bucura de ceea ce se află în preajma sa fără a-şi 
mai proiecta în viitor ceea ce este legat de mulţumirea sau împlinirea sa ca fiinţă 
socială. 

Întreaga zi de 26 martie vom fi în Perioada fără direcţie şi orice soluţie pe 
care vom căuta să o punem în aplicare vine dintr-un efort şi se bazează foarte mult 
pe obişnuinţa de a munci. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este 
aceea de a ne implica în activităţi dinamice, în a da curs oricărei invitaţii de efort, 
de solicitare, de mişcare, de deplasare, de construcţie sau reconstrucţie fără să ne 
speriem că s-ar putea să nu dispunem de puterea necesară sau de cunoştinţele 
adecvate. Implicându-ne în efort, în muncă sau în tot ceea ce este legat de mişcare 
şi construcţie sau reconstrucţie dovedim curaj, acel curaj care susţine valorile, nu le 
distruge. 

 
Miercuri, 27 martie 

Miercuri 27- 3-2013  5:46    Mars (Ari) Squ (Cap) Pluto 
Miercuri 27- 3-2013  8:46 Jupiter (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Miercuri 27- 3-2013  9:39    Luna (Lib) Tri (Aqu) Juno 
Miercuri 27- 3-2013 10:48    Luna (Lib) Opp (Ari) Venus 
Miercuri 27- 3-2013 11:27     Sun (Ari) Opp (Lib) Luna (Full Luna) 
Miercuri 27- 3-2013 14:05    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
Miercuri 27- 3-2013 18:49    Luna (Lib) Tri (Gem) Jupiter 
Miercuri 27- 3-2013 19:27    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Miercuri 27- 3-2013 20:14    Luna (Lib) Opp (Ari) Mars 

 
Problema cea mare a acestei săptămâni survine în cursul acestei zile când 

Marte şi Pluton se întâlnesc într-un careu. Sigur, acest careu nu apare doar azi, el se 
construieşte de ceva vreme şi va mai fi activ şi în cursul săptămânii viitoare. Pe 
lângă acesta, se mai împlinesc două aspecte negative, dintre care unul destul de rar 
(careul lui Jupiter la Chiron) şi, evident, Luna plină pe axa Berbec-Balanţă. Pe 
aceste aspecte Luna tranzitează prima sa zi de Balanţă împlinind şase aspecte: două 
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trigoane (cu Jupiter şi Junon), trei opoziţii (cu Venus, Uranus şi Marte) şi un careu 
(cu Pluton). 

Indiscutabil că acest careu între Marte şi Pluton este un unghi destul de 
agresiv care vizează acum probleme de conştiinţă. Atunci când au probleme de 
conştiinţă oamenii se dedau la tot felul de acţiuni contradictorii, la tot felul de fapte 
care sfidează absurdul şi care se remarcă printr-un caracter distructiv foarte 
evident. Fiind implicate două zodii cardinale impulsul este cel care dictează 
calitatea acţiunii şi nu etapele ei. Primul impuls, ca şi prima impresie, va conta azi 
foarte mult. Asta înseamnă că vom avea parte acum de manifestări impulsive, 
explozive, de comportamente marcate de lipsa de control şi agresivitate. 

Problemele principale care survin începând cu această zi şi care sunt legate 
de conştiinţă au o componentă care ne duce spre trecut. Abia în această zi foarte 
mulți vor conştientiza că acţiunile lor anterioare au fost sortite pieirii şi că 
încercarea lor de a aduce trecutul în prezent, de a reinventa un anumit episod care 
ţine de un personaj cu putere socială, de demersuri publice, de susţinerea pe o 
acţiune care ar putea să vină din partea unei persoane cu poziţie importantă, cu 
faimă, cu renume, devine o greutate deosebit de mare pe care o va percepe și mai 
puternic atunci când se va raporta la societate şi la ceea ce aşteaptă de la ea. 

Mulţi vor considera că este suficient să cunoască o persoană situată într-o 
anumită poziţie socială pentru a obţine anumite avantaje. Observând că aceste 
avantaje nu vin, încet încet îşi pun la îndoială bunele intenţii, însă nu se opresc din 
acţiune, nu-şi diminuează impulsul, nici într-un caz dorinţa, ci vor să domine 
anturajul şi să obţină acele avantaje care să suplinească efortul personal. 

Dispunerea planetară de astăzi, ce are Luna ca planetă focar într-o 
configuraţie numită zmeul care, la rândul ei, se implică nu doar în faza de Lună 
plină, ci şi într-o serie de opoziţii pe care le împlineşte cu planetele din Berbec, cele 
care formează de ceva vreme un stelium, ne aduce în centrul atenţiei o problemă de 
gestionare a relaţiilor care au la bază un fond comun ce ţine de un patrimoniu, de 
un eveniment comun, de un trecut comun, de ipostaze când persoane care nu s-au 
cunoscut au trăit acelaşi lucru, din necesitatea de a demonstra rolul important pe 
care-l poate deţine o fiinţă sau grupul său de apartenenţă într-un anumit episod 
social. 

Pe acest fond al tulburărilor de conştiinţă, al agresivităţii îndreptată 
împotriva societăţii care în �obrăznicia ei� nu-i oferă individului tot ce-şi doreşte, 
careul lui Jupiter cu Chiron înseamnă lecţie de viaţă, îndemnul de a ne apleca 
asupra problemelor personale pentru a le rezolva şi pentru a înţelege că 
soluţionarea problemelor individuale duce la stingerea unor conflicte sociale care 
se bazau pe această componentă personală. Individualitatea, cea care ne vine din 
zodia Berbec, traversează acum o perioadă foarte confuză şi agresivă şi pune 
individul în postura de a crea ceea ce nu ştie, de a vorbi despre un subiect despre 
care nu a auzit niciodată nimic sau de a simţi o emoţie nouă şi de a se comporta ca 
şi cum așa trăieşte de când lumea. În felul acesta, se pune o greutate foarte mare pe 
decizia individului pe modul cum administrează o relaţie în care este implicat şi 
amestecă în acest suflu nou, în acest complex de elemente novatoare, o 
componentă care vine din careul Lunii cu Pluton şi anume �începutul acesta 
înseamnă sfârşitul unei confuzii�care ne va elibera de teama sau de incertitudinea 
care plana asupra unor persoane din anturajul apropiat. 

Din cale afară, această zi este cea mai dinamică şi activă a acestei săptămâni 
şi aceste unghiuri chiar dacă se împlinesc între planete cu mers mai lent decât 
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Soarele şi Luna faptul că se suprapun peste Luna plină le sporeşte dinamica astrală 
şi aduce evenimentelor o forţă şi o amploare remarcabile. Oamenii uită să mai 
cântărească vorbele, să mai fie ponderaţi, uită că nu tot ceea ce le trece prin cap 
trebuie spus şi nu adevărul primează în această lume, ci modul cum este spus, 
lucrarea în care este integrat acesta şi nu în cele din urmă sacrificiul personal 
abordat pentru evidențierea adevărului. Prin activarea axei Berbec-Balanţă 
sacrificiul personal este un mare mister. El devine produsul unui impuls de 
moment şi poate fi relativ uşor confundat cu eroismul. Asta înseamnă că după ce s-
a consumat evenimentul oamenii vor înţelege ce-au spus, ce-au făcut, în ce s-au 
implicat. După ce s-a stricat cei implicaţi vor spune �mai bine că s-a stricat pentru 
că şi aşa nu mai aveam nevoie�. Aceste elemente pot fi legate de sfidarea 
absurdului, de îmbrăţişarea unui regret nu cu plăcerea că l-a reîntâlnit, ci din 
disperarea de a simţi ceva sau de a proba faptul că chiar dacă în timpul 
evenimentului nu a ştiut ce se întâmplă, individul, în final, a înţeles că a fost un 
personaj important într-un demers istoric. Ce se întâmplă acum ține de o anumită 
etapă a demersurilor istorice din această perioadă. Pe de o parte prin careul Lunii 
la Pluton se finalizează un demers greu, complicat, sunt consumate etapele finale 
ale unui episod greoi, apăsător, neplăcut, iar pe de alta sunt iniţiate primele frunze 
ale evenimentelor care vor atinge finalitatea cel mai devreme în a doua parte a 
anului 2013. Ceea ce se întâmplă acum cu acest stelium în Berbec înseamnă crearea 
de valori ce vor fi administrate cel mai devreme începând cu 20 aprilie 2013, când 
Marte va trece în Taur. Până atunci construim, creăm, gestionăm valori fără a fi 
conştienţi de amploarea şi dinamismul episoadelor pe care le traversăm. Totul este 
o cascadă şi singurul gând care aleargă prin minte este acela de a supravieţui. Ideea 
de supravieţuire cea care ne vine din Berbec are o forţă remarcabilă. Modul în care 
se modulează această idee, energia pe care o foloseşte dovedeşte faptul că în 
acţiunile de scurtă durată, în evenimentele explozive, Berbecul deţine întotdeauna 
supremaţia. 

În felul acesta, tot ceea ce este scurt, programat pe o perioadă redusă, pe o zi 
pe două, poate chiar pe durata a câteva ore, pornind de dimineaţă, ne lăsa impresia 
că suntem stăpâni pe situaţie şi că nimic nu ne poate lua prin surprindere. Careul 
dintre Jupiter şi Chiron aduce acestor episoade scurte amploarea şi înfăţişarea 
marilor evenimente istorice. Din nefericire, doar le simulează, doar le consultăm 
într-un manual de istorie şi facem simple comparaţii, trimiteri la episoadele de 
acum şi ne speriem, ne îngrozim sau ne bucurăm de asemănările care există între 
ceea ce s-a-ntâmplat şi ceea ce vedem acum. Rezultatul ar trebui să fie o lecţie de 
viaţă, ar trebui să ne trezească acest simț social menit să ne constrângă în a nu mai 
repeta evenimentele istorice, în a ne vindeca rana care ne-a condiţionat în trecut să 
distrugem sau să ne desprindem de o structură care era implicată în procese 
intense de transformare a conştiinţei globale. 

Procesul de transformare a conştiinţei globale acum se desfăşoară în afara 
percepţiei individului şi doar cei care sunt înzestraţi cu o sensibilitate specială vor fi 
capabili să vadă, să înţeleagă şi să valorifice etapele transformării conştiinţei 
globale care survine acum. Suntem în perioada în care Pluton din Capricorn face 
careu la planetele din Berbec şi totul sună ca o verificare, ca un examen de viaţă. 
Suntem puşi în faţa unor situaţi noi, pe care nu le-am putut anticipa, marcate de 
acest caracter neprevăzut şi va trebui să dovedim că nu am trăit degeaba până 
acum, că putem face faţă acestor situaţii chiar dacă la prima privire ni se par 
complet nou. Careul dintre Jupiter şi Chiron ne spune că multe dintre acestea nu 
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sunt noi, ci sunt combinate altfel decât s-a-ntâmplat până acum, însă caracterul lor 
general, fondul lor este identic unor episoade din trecut şi dacă vom dovedi acelaşi 
grad de inconştienţă, nepăsare sau lipsă de prudenţă finalitatea va fi de aceeaşi 
factură. 

Prin urmare, 27 martie constituie un episod tragicomic al acestei 
săptămâni şi, evident, ipostaza de vârf în progresul astral pe care-l parcurgem în 
aceste şapte zile. Faptul că Marte îşi împlineşte careul său cu Pluton pune o mare 
greutate pe cele două zodii cardinale Capricorn şi Berbec şi, de ce nu, pune în 
conflict protagoniştii acestor zodii sau personaje care au în aceste două semne 
marcaje importante. Ne confruntăm acum cu episoade noi, cu multe conjuncturi 
care dintr-odată se inflamează, cu oameni care-şi pierd cumpătul, cu personaje care 
ies din umbră pentru a strica după care se strecoară de acolo de unde au ieşit, cu 
evenimente pe care nu le-am putut anticipa, dar care se consumă brusc, rapid şi 
lasă urme adânci în conştiinţa globală sau chiar pe corpul fizic al individului, în 
structura lui emoţională ori în gândirea sa. 

Ceea ce se-ntâmplă acum impregnează memoria, structura afectivă, modul 
cum ne raportăm la societate şi cum gestionam anumite resurse. Ceea ce vine spre 
noi acum ni s-a mai întâmplat, s-a mai consumat în trecut însă va fi greu să facem 
legătura cu episoadele anterioare pentru că acum evenimentele se combină altfel. 
Fondul este acelaşi, însă aparența evenimentelor ne lasă impresia că ceea ce este la 
suprafaţă reprezintă indiciul că traversăm o modificare a stării de conştiinţă. În 
realitate, modificare stării de conştiinţă va fi probată de modul cum alegem să nu 
mai repetăm istoria, deci de gradul de folosire a discernământului sau de 
profunzimea gândirii. 

De-a lungul istoriei omenirii acestea au fost ipostazele care au marcat 
transformarea conştiinţei globale, nu faptul că planetele îşi schimbă din când în 
când unghiul. Noile energii care vin spre noi vin din unghiuri noi însă episoadele 
istorice trebuie privite ca o repetare a aceluiaşi fond folosindu-se de măşti diferite. 
Dacă suntem sau nu maturi, dacă am înţeles sau nu ceea ce am trăit, probăm prin 
discernământul pe care-l avem, prin modul cum punem stop pe aceste impulsuri 
agresive, negative, tulburătoare sau complicate şi alegem cea mai bună soluţie pe 
care ar fi trebuit să o preferăm şi în trecut. Aici se pot face trimiteri la gândirea 
structurată, la stabilitatea afectivă, la calitatea acţiunilor pe care le facem şi toate 
acestea trebuiesc să fie raportate la un anumit mecanism, cel al alegerilor, cel care 
probează dacă o persoană a atins un anumit grad de maturitate. Faptul că Pluton se 
află în careu cu steliumul din Berbec, pentru cel care nu-şi mobilizează 
discernământul şi nu raportează episoadele prezentului la experienţa vieţii sale, aşa 
cum este ea, poate însemna un conflict de o clipă, după care, în săptămâna 
următoare, se trezeşte ca dintr-o visare, ca din beţie şi spune: �Oare ce-a fost în 
capul meu?”. 

Nu este o noutate, cu toţii am traversat anumite episoade de-a lungul vieţii şi 
tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a privi fondul, de a 
privi evenimentele în ansamblul său şi de a nu judeca omul după vorba pe care o 
spune acum, ci după calitatea pe care a probat-o de-a lungul timpului. Ceea ce se 
întâmplă acum este un episod agresiv, puternic, impulsiv, exploziv, însă nu este 
reprezentativ pentru calitatea fiinţei umane. Or careu care se construieşte între 
Jupiter şi Chiron ne îndeamnă să judecăm situaţia după fond, să nu fim superficiali 
şi să ne gândim că exact superficialitatea este elementul care ne tulbură şi mai 
mult, care ne amplifică agitaţia, tensiunea, stresul şi ne face să ne precipităm în 
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situaţii în care alteori am dat dovadă de calm, de ponderaţie, de măsură, de 
discernământ. 

 
Joi, 28 martie 

Joi 28- 3-2013 11:47 Mercury (Pis) Tri [Sco] Saturn 
Joi 28- 3-2013 13:08    Luna (Lib) Tri (Gem) Lilith 
Joi 28- 3-2013 19:04     Sun (Ari) Con (Ari) Venus 

 
Luna, o parte din zi, îşi mai păstrează aspectul de opoziţie cu Marte de pe axa 

Berbec-Balanţă menţinând această componentă încordată a relaţiilor, însă aspectul 
principal în care se implică este trigonul cu Lilith din Gemeni. Pe acest fundal, 
astăzi Mercur împlineşte trigonul său cu Saturn retrograd, iar Soarele se va afla în 
conjuncţie cu Venus. Sigur, această conjuncţie a Soarelui cu Venus nu trebuie 
privită separat de implicaţiile pe care le are steliumul din Berbec, iar asta înseamnă 
că ceea ce vine din partea Soarelui şi deopotrivă din partea lui Venus reprezintă 
doar o componentă a ansamblului dinamic, impulsiv, agresiv care ne vine din zodia 
Berbec.  

Luna când trece prin Balanță aduce o inclinație spre comunicare, o preferinţă 
către lucrurile simple, joviale, deschise, care au un aspect plăcut, care sunt tonice, 
care sunt uşor de atins şi din trigonul acesteia cu Lilith înţelegem că această 
componentă a uşurinţei în acţiune sau a preferinţelor care simplifică viaţa va 
reprezenta şi încercarea cea mai mare a zilei, compromisul pe care-l vom face sau 
chiar greşelile în care ne vom implica cu multă insistenţă. 

Trigonul lui Mercur cu Saturn retrograd înseamnă lecţie de viaţă. Poate, unii, 
au obosit văzând că din nou discutăm despre lecţii de viaţă, din nou discutăm 
despre încercări, despre ceea ce ne solicită foarte mult, însă fiecare aspect care vine 
cu acest mesaj conţine o energie diferită dea celuilalt. Asta înseamnă că pe acest 
trigon între Mercur din Peşti şi Saturn din Scorpion valorile care sunt utilizate sunt 
cele care ţin de călătoria în trecut, de rememorare, de implicarea în acţiuni care nu 
au o consistenţă foarte solidă şi care pot să ne pună la o mare încercare prin 
lichiditatea lor. Diplomaţia, tactul sunt elementele care vor fi acum utilizate cel mai 
mult însă nu oricum, ci pentru a acoperi o greşeală a trecutului sau pentru a ne 
ajuta să avem acces la o informaţie sau la o persoană aşa cum nu s-a putut întâmpla 
în trecut. Saturn este retrograd şi această componentă a reeditării devine foarte 
evidentă şi, în contextul acestei zile, prin intermediul trigonului Lunii cu Lilith, 
devine foarte agresivă. 

Ceea ce ne vine din acest trigon dintre Mercur şi Saturn poartă o componentă 
uşor agresivă şi anume lupta cu elementele care sunt rigide. Asta înseamnă că nu 
folosim diplomaţia pentru o satisfacţie personală, pentru a combate un adevăr 
solid, rigid, fără ca acesta să aibă o componentă negativă. Faptul că o structură e 
trainică, devine azi ținta unui atac. Faptul că un obicei, un lucru, un element din 
sfera socială nu s-a schimbat în ultima vreme şi a rezistat schimbărilor 
administrative, politice, cele de factură economică, monetară, îl face vulnerabil în 
faţa unor argumente care sunt puternice şi solide doar în spaţiul acestei zile. Nu 
trebuie să neglijăm faptul că azi fundalul oferit de trigonul dintre Lună şi Lilith este 
unul tendenţios. În felul acesta, facem o selecţie a informaţiilor în aşa fel încât să ne 
susţină propriul adevăr. Deci ceea ce atacăm nu este neapărat defect, stricat, 
eronat, ci ne enervează, ne tulbură pentru că vedem doar aspectul neplăcut al 
structurii sau al persoanei respective. Aparența, însă, va fi una foarte bună. 
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Conjuncţia Soarelui cu Venus pe zodia Berbec arată frumuseţe personală, dar 
fiecare ştie din experienţa de viaţă că frumuseţea personală ține de ochiul 
privitorului şi mai puţin de anumite standarde care există la un moment dat în 
lume. Sigur, când vine vorba de artă, de etaloane ale frumosului oamenii se 
străduiesc de-a lungul vieţii să găsească elemente comune despre care să spună 
“Aceasta este linia care ne defineşte�, adică energia nerafinată, brută a unui individ 
pe care prin interacţiune să o transformăm în ceea ce se numeşte �frumos�. 

Acum, însă, frumosul poartă o componentă agresivă. El se impune, intră cu 
forţa în casă, devine susţinătorul unei idei, deşi calitatea sa este alta. Aceasta 
combinaţie, pentru că Venus în Berbec este uşor deposedată de calităţile sale 
feminine, are o componentă puternic masculină. Nu vorbim aici de frumuseţea 
masculină, ci despre acea componentă dinamică, impulsivă, agresivă, impunătoare, 
aparţinând acestui etalon al frumosului. Sigur, Berbecul are şi o uşurinţă în a se 
deplasa, în a se mişca, mai ales că nu va ţine niciodată cont că mişcarea sa dărâmă 
totul în jur, ceea ce va face din demersurile acestei zile să devină un rău ce va 
facilita construcţia unui bine. Unghiul acesta dintre Soare şi Venus, aduce 
vindecare, cauterizarea unei răni, înlăturarea unui obstacol din calea vindecării şi 
peste timp nu ne vom aminti de modalitatea prin care s-a ajuns la vindecare sau la 
preschimbare, ci ne vom bucura de faptul că azi am adjudecat o victorie. Atât 
trigonul lui Mercur cu Saturn, cât şi conjuncţia Soarelui cu Venus poartă amprenta 
victoriei, a succesului fără scrupule. În general, contactul cu energiile superioare îi 
schimbă pe oameni, îi transformă şi, ceea ce ne vine azi din această combinaţie 
interesantă a planetelor, îi convinge pe aceştia că drumul trebuie scurtat, toate 
acţiunile trebuie reduse, timpul de lucru trebuie optimizat, în aşa fel încât să nu 
muncim trei, patru, cinci, zece zile la un proiect, ci doar o zi, doar astăzi şi chiar 
dacă nu atingem finalitatea, un rezultat, oricât de mic ar fi el, trebuie să fie vizibil 
astăzi. De asemenea, prin îndemnul astral al acestei zile, oamenii devin conştienţi 
de faptul că se schimbă atunci când stau în contact cu o anumită energie sau când 
se află mai mult timp într-un anturaj. Cei care sunt obiectivi, care vor să meargă pe 
calea de mijloc, oricare ar fi ea, au azi atenţia îndreptată asupra propriei structuri și 
sunt agresaţi de viteza de lucru pe care această zi o impune. Unii se simt obosiţi, 
epuizaţi, suprasolicitaţi de intensitatea demersului, nu de demersul în sine şi bat în 
retragere ori îşi folosesc nota personală a implicării în demersul respectiv pentru a 
găsi probleme, pentru a identifica eroarea care îi punea pe toţi să alerge ca nebunii 
după un rezultat oricât de mic ar fi, deşi nu mai este mult până când acest demers, 
până când structura la care lucrăm să atingă finalitatea. 

Deci oamenii se tem că se schimbe şi aceasta nu ar fi o problemă dacă această 
reţinere se manifestă doar ca un obstacol împotriva contactului cu grupurile de 
proastă factură, însă această teamă de schimbare se aplică şi în mediile benefice şi 
cu oamenii care dovedesc maturitate şi înţelegere, scoţând în evidenţă o problemă a 
lor, o problemă de comportament, o dizarmonie a structurii energetice ce ţine de 
prima chakra (chakra rădăcină) și care este legată de instinctul de supravieţuire. 
Supravieţuirea, prin Berbec, devine prioritară. Orice instrument cu care lucrăm, 
orice lucru atins va fi impregnat de această ambiţie sau de această dorinţă de 
supravieţuire. Fie că muncim, fie că ne implicăm în demersuri intelectuale sau că 
efortul fizic va fi prioritar, tot ceea ce rezultă trebuie să aibă o evidentă componentă 
individuală. Pe acest fond, trigonul Lunii cu Lilith ne îndeamnă să ne 
depersonalizăm. Atât Balanța cât şi zodia Gemeni intervin în zodiac cu această 
componentă a depersonalizării. În timp ce Balanţa fuge de sine pentru că nu este 
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mulţumită de cum se prezintă sau cum s-a construit, energia care ne vine din 
Gemeni ne îndeamnă să imităm un model mai bun. Asta înseamnă că trigonul celor 
două, prin componenta tentaţiei venită din partea Lunii negre, ne îndeamnă să 
fugim de ceea ce este bun şi să argumentăm ceea ce este rău prin instrumentele 
elementelor benefice, ceea ce sună a ameţeală, a zăpăceală, a veselie enervantă, însă 
dacă energia de bază este una benefică oricât de tendenţioasa este înclinația acestei 
zile rezultatul va fi bun, corect, constructiv. 

Pentru că în spaţiul zilei de mâine atât Venus cât şi Soarele vor împlini o 
conjuncţie cu Uranus, înseamnă că această triadă îşi împlinește forţele pentru un 
ideal comun, iar ceea ce se întâmplă azi va lua înfăţişarea unui preambul. 

Prin urmare, 28 martie reprezintă ipostaza în care adunăm, în care căutăm 
în locuri ascunse sau prin care răscolim în zonele unde nu trebuie să umblăm. Atât 
trigonul lui Mercur cu Saturn cât şi conjuncţia Soarelui cu Venus ne aduce în faţa 
unui succes, în faţa unei ipostaze care ne conferă un anume grad de satisfacţie însă 
ceea ce vine prin aceste unghiuri nu trebuie să fie de amploare, de anvergură sau de 
durată. 28 martie este ziua în care ne folosim de inteligenţă, de experienţele de 
viaţă, de aspectul fizic, de un parfum, de un flacon de medicamente, de toate 
lucrurile neobişnuite pentru a ne pune în valoare, a ne explora o anume zonă a 
fiinţei sau un anume segment social pentru a obţine un avantaj personal. Aceasta 
este prin care vom supravieţui, chiar dacă, iniţial, ne-am implicat într-un demers 
de amploare care cerea mult timp până când să se finalizează și, fără să ne gândim 
dacă este bine sau nu, forţăm lucrurile. Vrem ca până spre seară să obţinem un 
rezultat şi cei mai mulţi chiar îl vor obţine. În felul acesta, nerăbdarea va avea o 
finalitate constructivă. Nerăbdarea, legată de drumuri, în special cele pe apă sau de 
mişcarea făcută cu scopul reducerii greutăţii corporale, are o componentă 
periculoasă pentru că fie nu ne duce la rezultatele spre care tindem, fie ni le 
ascunde. Mulţi consideră că 28 martie este ziua în care să înceapă o dietă sau să 
intre într-o nouă etapă a acesteia dacă țin deja una, să îşi schimbe anturajul, să se 
adreseze acestuia folosind alţi termeni, invocând alte motive sau să critice metoda 
de lucru, scoţând în evidenţă propria metodă, propria idee şi punând în ea o 
picătură de dramă. Cei care sunt neînţeleşi sau care se bucură foarte mult atunci 
când îşi adjudecă această imagine de persoane neînţelese vor avea un 28 martie 
furtunos, aprig, intens care va putea să le ofere spre seară anumite mulţumiri care 
ţin de păcatele tinereţilor, de teribilism, de nebunia pe care o dovedeşte o persoană 
agresivă şi dinamică atunci când vrea să strice ceva.  

Pentru că Soarele şi Venus nu-şi împlinesc această conjuncţie decât sub 
razele directe ale planetei Uranus şi prin implicarea lui Marte, nu putem să 
judecăm unghiurile acestei zile decât în contextul împlinirii steliumului din Berbec. 
Totul capătă o notă de revoltă care obligatoriu trebuie să ducă spre un rezultat. 
Ceea ce se întâmplă azi, deşi ia înfăţişarea unui moft, a unor pretenţii de moment, 
nici într-un caz nu rămân în acest registru. Toate evenimentele merg spre o 
finalitate, iar aceasta va fi una neobişnuită, fie în raport cu schema de lucru, folosită 
în demersul respectiv sau în grupul căruia i se aplică acest demers, ori neobişnuită 
pentru tipicul şi standardul de viaţă la persoanele implicate, vizate. 

Naivitatea este un element puternic sancţionat în această zi şi chiar dacă ea 
este ascunsă în spatele nevoii de confort sau de bine. Convenienţele sociale, 
plăcerea de a trăi prin lucrurile câştigate uşor, de a avea un anumit standard de 
viaţă pentru care nu trebuie să se muncească prea mult, de a primi foloase 
necuvenite, de a trăi pe picior mare constituie una din bazele acţiunilor de azi. 
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Opoziţia pe care Luna o mai exercita asupra steliumului din Berbec prin 
intermediul lui Marte, ce se află la gradul cel mai avansat în această zodie, nu pare 
să ne ducă spre vreo soluţie. Crizele de identitate, tulburările de comportament sau 
ipostazele neplăcute născute dintr-un banal spirit de contradicţie între două sau 
mai multe persoane, nu au azi soluţie. Ele sunt explorate la o mare intensitate şi 
finalitatea lor ar putea să ne pună în mare dificultate în sensul că ceea ce se strică 
azi rămâne bun stricat şi ceea ce este rănit azi nu va reuşi să se vindece prea 
curând. Putem să vorbim azi despre vindecare pentru evenimentele care nu apar şi 
nu ating finalitatea acum, ci pe demersuri mai vechi, acelea care au nevoie de un 
suflu nou care duc dorul unei schimbări pe care în trecut am pus-o pe seama 
miracolului, minunii, pe seama doborârii barierelor rigide impuse de tradiţional 
sau de anumite legi ale firii sau ale naturii. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne desfăşura 
prin intermediul binelui. Toată această forţă, tot acest dinamism care vine spre noi 
azi şi care ne pune în tot felul de situaţii, care ne expune unui anturaj nerafinat, 
necizelat, poate chiar dur şi impulsiv are nevoie de un efort de gândire, de un efort 
de a canaliza sentimentul pe calea cea bună. Ceea ce ni se întâmplă azi nu are 
caracter decisiv decât dacă apare şi atinge finalitatea tot azi. Doar aşa ceea ce se 
strică nu mai poate fi reparat, celelalte sunt îndreptate spre vindecare prin 
înţelegere, prin acceptarea unui compromis sau prin evidenţierea elementului 
benefic. Pentru că Luna şi Lilith sunt în trigon această evidenţierea a elementului 
benefic nu va fi amplă, ci va constitui scânteia care va declanşa focul, însă altceva va 
întreţine acest foc. De aceea este important să ne menţinem acest caracter pozitiv al 
gândurilor, al intenţiilor, să nu uităm de ce am pornit la drum, cine suntem, să ne 
amintim că intenţia bună, motivaţia benefică sunt cele care ţin focul mulţumirii 
aprins. 

 
Vineri, 29 martie 

Vineri 29- 3-2013  1:00   Venus (Ari) Con (Ari) Uranus 
Vineri 29- 3-2013  2:37     Sun (Ari) Con (Ari) Uranus 
Vineri 29- 3-2013  2:53    Luna (Lib) --> Scorpio 
Vineri 29- 3-2013  9:50    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 
Vineri 29- 3-2013 11:52 Mercury (Pis) Con (Pis) Chiron 
Vineri 29- 3-2013 13:51    Luna (Sco) Squ (Aqu) Juno 
Vineri 29- 3-2013 18:55 Mercury (Pis) Squ (Gem) Jupiter 
Vineri 29- 3-2013 20:12    Luna (Sco) Con [Sco] Saturn 
Vineri 29- 3-2013 20:33 Mercury (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Vineri 29- 3-2013 21:48    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 
Vineri 29- 3-2013 22:17    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Vineri 29- 3-2013 22:24    Luna (Sco) Tri (Pis) Mercury 

 
Ziua de vineri ne aduce nu mai puţin de 12 evenimente astrale din care şapte 

sunt cele la care participă Luna, iar cinci sunt evenimente speciale care apar o dată 
sau de două ori într-un an. În prima parte a zilei se împlinesc câteva aspecte 
importante care sunt centrate pe trei conjuncţii: Venus-Uranus, Soare-Uranus şi 
Mercur-Chiron. În acest interval, Luna trece din Balanţă în Scorpion împlinind la 
câteva ore distanţă de acest ingres un trigon cu Neptun, apropiindu-se cu paşi 
repezi de Saturn cu care va face o conjuncţie în a doua parte a zilei, dar până atunci 
va avea de împlinit un careu cu Junon. 

Cele trei conjuncţii care se împlinesc azi şi care din punctul de vedere al 
tranzitului Lunii, privit ca fundal, sunt delimitate de două concepte (nevoia de 
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celălalt şi nevoia de reuşită) scot în evidenţă două tipuri de inteligenţă. Se ştie de 
Gardner că oamenii pot dezvolta opt tipuri de inteligenţă pe care le-a stabilit în 
funcţie de anumite abilităţi pe care le are un individ, nu neapărat prin intensitatea 
cu care îşi dezvoltă sau îşi pune în valoarea aceste abilităţi. În viziunea sa a existat 
şi o a nouă categorie numită inteligența existenţială care după părerea sa nu este 
practic o modalitate de exprimare a inteligenţei, ci mai curând o modalitate de 
cunoaştere.  

Cele trei conjuncţii sunt repartizate pe două tipuri de inteligenţă: conjuncţiile 
Venus-Uranus şi Soare-Uranus ţin de inteligența de tip corporal-kinestezic, aceea 
care evidenţiază capacitatea de a rezolva probleme cu ajutorul mişcării. Conjuncţia 
Mercur-Chiron care se produce în zodia Peşti scoate în evidenţă inteligența de tip 
spatial-vizual care este indicată de capacitatea de a rezolva probleme cu ajutorul 
reprezentărilor spaţiale sau prin intermediul imaginii. 

Dacă prima categorie invocată în acest context (corporal kinestezic) ne ajută 
să ne simţim bine prin mişcare ori să ne exprimăm prin intermediul mişcării, să ne 
simţim bine deplasându-ne, imitând, adică de a folosi limbajul nonverbal, 
inteligența vizual-spațială se exprimă prin imagini, gândeşte în imagini şi caută să 
perceapă lumea prin reprezentări vizuale, prin scara din ce în ce mai mare uzând 
adesea de desene, de reprezentări grafice sau de integrarea acestora în scheme. 

Din punct de vedere astrologic aceste două tipuri de conjuncţii reuşesc să ne 
bulverseze suficient de mult. Astfel că, cele două conjuncţii pe care Uranus le 
realizează cu Venus şi Soarele, şi care se produc atunci când Luna este în Balanţă, 
sunt mult legate de anumite evenimente care s-au consumat în ziua de ieri. Practic, 
evenimente din ziua anterioară sunt continuate pe direcţia acţiunilor concrete în 
sensul mişcării, a exprimării nonverbale pentru a obţine un rezultat imediat. 
Rămâne încă vizibilă, puternică, evidentă, această componentă a rezultatului 
imediat privită ca o necesitate urgentă. Orice acţiune pe care o facem şi care implică 
o deplasare, o mişcare, o exprimare, o manifestare prin intermediul mâinilor, 
picioarelor ori prin mişcarea corpului trebuie să ne confere obligatoriu un rezultat 
concret şi imediat. 

De partea cealaltă, Mercur în conjuncţie cu Chiron vine cu invitaţii la a ne 
extinde sfera informaţiilor. Este mai puţin important dacă acestea iau înfăţişarea 
elementelor novatoare, dacă ni se pare că le întâlnim pentru prima dată sau că se 
aduna într-o construcţie complet nouă. Este esenţial că ne invită să ne folosim 
abilitatea de a vedea în adâncime, de a percepe lucrurile în profunzime, de a ne 
desprinde de tendinţa absolut firească şi normală de a trăi la suprafaţă şi de a ne 
scufunda acolo unde avem impresia că lucrurile sunt organizate altfel, că 
informaţiile sunt înţelese mai greu sau ignorate de alţii. 

Între cele două tipuri de inteligență Lună are calitatea de mediator în sensul 
că atunci când ne îndeamnă spre depersonalizare, adică să abandonăm proiectele 
personale şi să ne implicăm în acţiunile celorlalţi mişcându-ne, deplasându-ne de 
la o locaţie la alta, ea ne oferă, pe de o parte, nevoia de a obţine rezultate imediate şi 
pe de altă parte o anume satisfacţie de ordin fizic, corporal, concret care poate fi 
tradusă şi printr-un câştig neaşteptat, nu neapărat financiar, ci un avantaj. Trecând 
în Scorpion, Luna îi îndeamna pe oameni să fie restrictivi cu exprimarea, să 
gândească de mai multe ori un lucru şi să-l exprime doar dacă există un scop precis. 
În felul acesta, survine o inversiune faţă de îndemnul pe care-l primim din social. 
Dacă atunci când ne mişcăm această motivaţie apare în raport cu societatea, când 
ne oprim din această deplasare, când refuzăm să mai facem servicii celorlalţi sau să 
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facem ceva pentru un individ, o grupare din preajmă, căutăm o satisfacţie de ordin 
personal care nu poate fi exprimată nici prin mişcare şi nici prin cuvânt, ci care ne 
impregnează adâncimile fiinţei cu imagini. 

Este clar că cele două tipuri de inteligență dezvoltate azi ne vor bulversa 
foarte mult. Unii vor avea impresia că sunt presaţi de timp, de anturaj, de familie, 
de propriile planuri pe care nu reuşesc să le sintetizeze ori să le selecteze. Presaţi de 
toate lucrurile care există sau iminența producerii unor evenimente şi devin 
irascibili, devin reticenţi faţă de tot ceea ce vine că îndemn din jurul lor şi reuşesc 
să se revolte atât de mult împotriva curentului încât să facă lucruri cu adevărat 
neobişnuite. Aceste lucruri neobişnuite, care vin din faptul ca Uranus participă la 
steliumul din Berbec, combină cele două tipuri de inteligență, producând 
evenimente care au o desfăşurare ce nu poate fi anticipată. 

Sigur, putem relativ simplu să înţelegem faptul că având un ultim aspect de 
trigon intre Luna şi Mercur pe semne de apă, inteligența de tip vizual-spaţială va 
prima, reuşind să ne păstrăm în structură mentală, în memorie, cadrul general al 
evenimentului: cât de intensă era lumina soarelui, cât de repede se mişcau oamenii, 
cromatica episodului, dar şi modul cum s-au succedat evenimentele care au dus la 
acela pe care-l observă acum şi o anume reprezentare care vine asupra individului 
cu un caracter novator. Cu cât mintea se opreşte mai mult pe această reprezentare, 
care nu poate fi exprimată şi nici împărtăşită, cu atât mai mult se va dezvolta 
creativitatea, uşurinţa de apercepe anturajul aşa cum este el, adică deplasarea 
mentalului spre o zonă abstractă, ceea ce înseamnă evoluţie. 

Adesea acest tip de inteligenţă (vizual-spaţială) este privit ca fiind lecţia care 
ne învaţă să vedem. A vedea clar şi concret ceea ce se întâmplă în jur reprezintă şi o 
mare încercare a vieţii pentru că prin această deplasare ne lovim de lucruri pe care 
nu le putem cuprinde, înţelege, ajungând uneori în punctul în care să ne simţim 
frustraţi că nu putem împărtăşi tot ceea ce percepem. Această reprezentare spațio-
vizuală reprezintă mijlocul prin care individul constată că are nevoie de un nou 
vehicul. Aceasta implică însușirea unei noi modalităţi de a se pune în valoare. A se 
pune în valoare prin imagini, prin reprezentări înseamnă în primul rând 
creativitate, a cultiva sentimentul că fiinţa îşi zideşte propria realitate ori o 
îmbunătăţeşte prin inventivitate, pricepere sau ingeniozitate. În felul acesta, 
individul realizează că orice pas pe care-l face în calea evoluţiei reprezintă un 
edificiu, o creaţie personală care rămâne posterităţii ca model de evoluţie. 

Faptul că această inteligență de tip vizual-spațială pare să fie privilegiată azi 
nu înseamnă că este mai importantă decât cealaltă abordată azi (corporal-
kinestezică). Mişcare este importantă mai ales în această lume pentru că ea ne ajută 
să economisim timp şi energie şi să luăm contact cu lucrurile pe care le găsim aici. 
A ne mişca dintr-un punct într-altul şi a ne simţi mulţumiţi, bucuroşi că facem 
acest lucru, ține de un anume respect pe care îl avem faţă de lumea în care am 
venit. Nu am venit aici, în această lume, degeaba, ci să experimentăm şi acest tip de 
mişcare. În ezoterism mişcarea se referă doar la o activitate subtilă şi reprezintă un 
mijloc de a deplasa energia spre locaţii situate la mare distanţă în timp sau spaţiu 
pentru a îmbogăţi, prin această extensie, patrimoniul personal cu valori pe care 
fiinţa nu le are, la acel moment, în preajma sa. 

Însă nici într-un caz un tip de inteligență nu trebuie dezvoltat în defavoarea 
celuilalt. Asta înseamnă că evadarea într-un spaţiu virtual, mental, ar putea să ducă 
la o minimalizarea a importanţei pe care ar trebui să o acordăm mişcării sau 
dezvoltarea mişcării, exprimarea nonverbală, ar putea să ne blocheze în 
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reprezentările acestei lumi, obligându-ne să credem că tot ceea ce este abstract este 
ireal. Realizând o fuziune între cele două tipuri de inteligență vom înfrunta cu 
obiectivitate careul dintre Mercur şi Jupiter, adică suprasaturaţia problemelor, 
nevoia de a evada, de a reîmprospăta viaţa cu alte lucruri, nu neapărat neobişnuite. 

Inteligenţa de tip interpersonal, cea care este agresată azi prin careul lui 
Mercur din Peşti cu Jupiter din Gemeni, pare să ne pună în faţa unor probleme pe 
care, fără un antrenament anterior, să nu putem să le rezolvăm doar uzând de cele 
două tipuri de inteligență susţinute de cele trei conjuncţii. În felul acesta nevoia de 
spaţiu, de extindere, poate să ne ducă într-o zonă a confuziei şi să considerăm că nu 
alegerile personale diminuează problemele, ci acestea se extind şi se măresc de la 
sine, fără intervenţia omului şi de undeva din necunoscut nu ne vine speranţa de 
mai bine ci, dimpotrivă, o serie întreagă de probleme care mai de care mai 
neobişnuite şi mai complicate. 

Pe acest fundal, Luna şi Saturn trec prin conjuncţie şi această ipostază ne 
îndeamnă spre responsabilizare, nu la modul general, ci doar în privinţa unor 
episoade pe care le recunoaştem prin ceea ce vine spre noi. Întâlnirea cu trecutul 
prin conjuncţia Lună-Saturn, ne ajută să observăm că toate lucrurile pe care le 
considerăm noi neobişnuite, complicate şi care vin spre noi, care le înlocuiesc pe 
cele bune, aşa cum considerăm din careul Mercur-Jupiter, sunt de fapt evenimente 
selectate de mentalul individual. Careul lui Mercur cu Jupiter înseamnă şi sextilul 
său cu Pluton şi asta înseamnă putere de a explora, de a căuta, de a răscoli în 
adâncimile fiinţei lucruri pe care nu le recunoaştem că şi cum am deschide o ladă şi 
scoatem tot ceea ce este acolo chiar dacă printre obiectele găsite acolo, printre 
jucării, printre fotografii sunt şi anumite vietăţi veninoase pe care nu le vedem ca 
fiind aşa, ci le tratăm ca pe celelalte lucruri aflate acolo. 

Întreaga zi devine, astfel, o trecere de la mişcare la nonmișcare, de la a ne 
exprima prin intermediul mişcării la a învăţa să cunoaştem prin imagine, a învăţa 
să vedem pentru a ajunge în final să ne reevaluăm evenimentele ultimelor luni, să 
le gândim din nou şi să observăm, pe alocuri cu stupoare, că finalitatea lor este alta 
decât cea pe care am gândit-o. Această secvenţă se înscrie în trăsăturile generale ale 
acestei săptămâni care invită la reculegere, la pregătire în faţa unor episoade 
majore. Anul 2013 este anul confruntării cu sine şi avem nevoie de un rezultat 
pozitiv, de această purificare, de această rafinare a structurii individuale, după cum 
suntem invitaţi azi pentru a transforma anul 2014 (anul alegerilor multiple) într-un 
an deosebit de constructiv pentru întreaga existenţă. 

În afara faptului că vom avea impresia că anturajul nu ne susţine, că suntem 
dezamăgiţi, abandonaţi de persoanele în care am investit cea mai mare încredere 
sau de la care ne-am aşteptat azi să primim ajutor, fundalul acestor evenimente 
majore, al acestor procese mentale sau fizice este unul benefici, fie că ne referim la 
trigonul Luna-Chiron pe semne de apă, care înseamnă explorarea funcţiilor psihice, 
a energiei, investigarea propriei structuri energetice, fie că ne referim la sextilul 
Luna-Pluton care înseamnă încredere în sine şi siguranţă sau la ultimul aspect 
împlinit azi (trigon Luna-Mercur), toate acestea capătă o expresie de stabilitate şi 
susţinere în sensul că ori de câte ori este nevoie, apare din jur soluţia. Această 
soluţie poate să nu vină de la cine ne aşteptăm, dar nu mai contează, important este 
că fundalul acestei zile ne ajută foarte mult, important este în ce direcţie alegem să 
ţintim, cât de mult aşteptăm între două trageri sau ce muniţie folosim. 

Prin urmare, 29 martie excelează la capitolul lucrul cu sine. Dacă până 
acum am lucrat cu noţiunile, am văzut că se poate lucra chiar şi cu o singură 
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noţiune, deşi ziua ne invită la mai mult, azi vom fi constrânşi să delimităm şi apoi 
să lucrăm concomitent cu două tipuri de inteligenţă: corporal kinestezică, aceea 
care ne ajută să rezolvăm probleme prin mişcare, şi inteligenţa de tip spaţial-
vizuală care ne învaţă să vedem. Atunci când le privim separat inteligența de tip 
corporal kinestezic ne va spune că evenimentele zile de ieri trebuie obligatoriu 
continuate şi prin această acţiune avem nevoie de garantul unei finalități, avem 
nevoie să ni se certifice faptul că putem să atingem un rezultată o finalitate iar prin 
inteligenţă de tip spaţial vizual o parte din lucrurile care ne iau pe nepregătite azi 
devin reprezentări mentale, punem un stop pe acţiunea fizică, ne detaşam de 
demers, îl amânăm, îl anulăm şi încercăm să vedem întreaga construcţie prin 
viziune de ansamblu. Această viziune de ansamblu ne ajută să înţelegem episoadele 
vieţii şi să vedem de ce erau atât de urgente anumite deplasări sau anumite decizii 
ori de ce am fost constrânşi să facem o anumită mutare (conjuncţiile Venus-
Uranus, Soare-Uranus) şi de ce aceste mutări erau construite în aşa fel încât să se 
ascundă un deficit de capitol social. Cu toate acestea niciuna dintre cele două tipuri 
de inteligență nu poate să acţioneze în defavoarea celeilalte. Ele trebuie să 
fuzioneze şi asta se va face având la bază relaţia cu trecutul personal. Trecutul 
personal, cel care este valorizat azi de Saturn prin conjuncţia cu Luna, devine 
exponentul propriului nivel de înţelegere, de cunoaştere, propriului grad de 
maturitate care va scoate în evidenţă un lucru absolut esenţial pentru evoluţia 
individului: discernământul.  

Ajungând în acest punct observăm că de fapt zodia Gemeni, cea care este 
tranzitata acum de Jupiter şi de Luna neagră, ne încearcă pe un alt tip de 
inteligență - inteligenţa interpersonală, cea care ne ajută să ne rezolvăm o parte din 
probleme prin intermediul celorlalţi, prin interacţiune. În felul acesta, observăm că 
interacţiunile pe care le-am dezvoltat în trecut, indiferent că sunt cu anumite 
persoane sau cu anumite grupuri de persoane, că sunt interacţiuni motivate de 
anumite idei, noţiuni, de aspiraţii sau că au la bază anumite ambiţii (Lună în 
Scorpion) toate aceste au nevoie de o raportare la identitatea personală. Inteligenţa 
individului va deveni utilă dacă trecutul său are un rol, un rost, dacă sunt înţelese 
evenimentele trecutului şi prin selecţie să ne desprindem de o parte din aceste 
evenimente pe care le ducem cu noi gratuit. Trecutul trebuie să devină amintire, nu 
trebuie să devină prezent pentru că va construi un destin aberant, acela care are în 
permanenţă nevoie să se depersonalizeze pentru a-şi reaminti de confortul personal 
sau de lumina spiritului. Omul este o fiinţă creată pentru a merge înainte, pentru a 
privi înapoi, dar de a nu combina aceste două direcţii atunci când se opreşte. 
Inteligenţa de tip interpersonal, cea la care ajungem azi, reprezintă postura statică 
din exemplul acesta, inteligența de tip corporal kinestezic reprezintă trecutul, iar 
cea spaţial vizuală, viitorul. Toate aceste trei ipostaze îşi dau mână azi pentru a 
oferi individului informaţii cu titlul general or cele particulare care se bazează mult 
pe structura individului, pe modul cum s-a construit, pe energia de bază şi modul în 
care îşi foloseşte ambiţia. Toate acestea ne duc într-o direcţie, nu ştim în care 
(Uranus implicat puternic în aspectele acestei zile), dar ştim că dacă ne păstrăm 
calitatea benefică, aceea de fiinţe gânditoare în sens pozitiv, finalitatea va fi una 
constructivă. 

Pentru că Gardner ne sugerează că putem să identificăm una sau mai multe 
tipuri de inteligență prin analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, ameninţări, 
oportunităţi), ca recomandare, să încercăm azi, în limita posibilităţilor, să ne facem 
o listă cu calităţile şi defectele pe care în acest moment simţim că le avem. Dacă nu 
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le trecem pe o foaie de hârtie, atunci când le vom întâlni să le marcăm, să le 
vizualizăm, să le acordăm atenţia cuvenită, nu prin mişcare, nu din fugă, ci din 
poziţie statică. Adică să ne oprim, să fim acea persoană care dezvoltă în acel 
moment inteligență interpersonală, să fim în prezent, şi să vedem dacă ceea ce vine 
spre noi vine din inteligenţa spaţial vizuală (ca perspectivă, ca viitor) sau ca 
inteligență de tip corporal kinestezic (din rădăcinile trecutului). 

 
Sâmbătă, 30 martie 

Sambata 30- 3-2013 10:40    Luna (Sco) Con [Sco] Nod 
 
Luna azi împlineşte un singur aspect (conjuncţia Lunii cu Capul Dragonului) 

marcând începutul unui nou ciclul draconitic. Aşa după cum ştim ciclul draconitic 
se adresează în mod special sufletului, calităţilor morale, instrumentelor 
psihoemoţionale cele care vizează neapărat o suită de evenimente sociale şi nu 
înseamnă raportarea lor la anumite evenimente marcante din trecut. Ceea ce se 
împlineşte prin conjuncţia Lunii cu Capul Dragonului înseamnă o nouă deschidere 
în modul de a vedea sau percepe lumea. Prin acest mod de a vedea şi percepe lumea 
este posibil ca o parte din evenimente să se modifice, însă nu acesta este scopul 
final al configuraţiei astrale de acum. Luna, fiind în Scorpion, ne îndeamnă să ne 
impunem asupra anturajului, să lăsăm acestui anumite modele de comportament 
care se susţin foarte mult pe modul de a simţi. �Eu simt că aşa este bine�, �Eu simt 
că aşa este rău� �Mi s-a părut�, �Am simţit�, �Am afirmat� sau �Am avut tendinţa 
să...� sunt o parte din expresiile care vin din această poziţie a Lunii. Luna în 
Scorpion este în cădere şi asta înseamnă una dintre cele mai negative poziţie ale ei, 
însă astăzi la conjuncţia sa cu Capul Dragonului ascendentul momentului se află în 
Rac, asta înseamnă că forţa Lunii devine prioritară, mesajul său, de asemena, şi 
trăsăturile sale din Scorpion vin să ne evidenţieze faptul că personalitatea, aşa cum 
este ea, cu bune cu rele, trebuie utilizată la scară largă. Această dimensiune extinsă 
a acţiunilor care ne vin din partea Lunii vizează în special steliumul din Berbec pe 
care iniţierea ciclului draconitic îl poziţionează pe casa a X-a. Ţintim către o 
profesie, către o persoană cu funcţie importantă, ţintim către un anume mod de 
exprimare menit să atragă atenţia sau să marcheze o anumită ipostază socială. Fie 
că este vorba de dezlănţuirea unor târsături negative sau valorificarea unor 
târsături pozitive, poziţionarea lui Mercur pe MC al începutului de ciclu draconitic 
arată că suntem inspiraţi, avem ocazia să ne punem în valoare printr-un limbaj 
adecvat, prin diplomaţie, prin tact, prin exprimare făcând apel la un volum foarte 
mare de informaţii, poate chiar prin invocarea unor episoade care s-au consumat la 
finalul lui 2012. Faptul că Mercur se află în continuare în conjuncţie cu Neptun pe 
zodia Peşti, aspect important în această zi, ne duce cu gândul la momente de 
iluminare. Iluminarea privită nu în sensul spiritual adică acea desprindere a 
structurilor energetice din încorsetarea materiei şi atingerea luminii absolute, ci 
iluminarea în privinţa unor informaţii, a unor înţelesuri sau referitor la o anume 
încadrare pe car eo făceam până acum. Acest îndemn care ne vine din partea 
planetei Mercur se referă în mod special la ceilalţi, la anturaj şi nu la propria 
persoană. Asta înseamnă că prin conjuncţia Luna-Capul Dragonului, din punct de 
vedere moral, ne punem în valoarea mult mai bine sacrificându-ne timpul necesar, 
energia, banii, pentru cei din jur, încercând să-i convingem că orizontul nu 
înseamnă sfârşitul lumii, ci doar o linie ce se încadrează perfect în decor. Depăşind 
această linie a orizontului atingem steliumul din Berbec care înseamnă spirit 
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cutezător, pionierat, înseamnă atingerea unor limite care până în acel moment nu 
au fost nici măcar închipuite şi imediat, de la primul pas al acţiunii, să beneficiem 
de anumite rezultate în plan social. 

Chiar dacă Luna este în Scorpion şi în general motivaţiile stau la bază, au o 
notă negativă, fie că ţin de ambiţie, de aroganță, de sentimentul superiorităţii sau 
de un anume erotism prost canalizat sau prost înţeles, faptul că Luna este 
constrânsa acum să facă dovada priceperii, a înţelepciunii ne ajută foarte mult să 
deviem sensul negativ al acestei poziţii şi să reuşim să împlinim un proces pe care 
misticii îl apreciază foarte mult: transmutarea. 

Nu totul va fi pozitiv, nici nu are cum, însă faptul că Luna se va plasa pe casa 
V-a, pe axa interceptată, arată că ne sunt răscolite orgolii rănite, că dorim mult să 
ne impunem şi nu o facem aleator, ci ţintim în zona în care ştim că putem să 
adjudecăm succesul. Asta înseamnă că vom uza de o anumită informaţie, de o 
tranziţie, de un schimb, de un transfer de valori, de un discurs şi vom urmări, pe 
lângă adjudecarea beneficiului ce apare din acest demers să şi memoram toate 
etapele car eau apărut din primele secunde ale demersului până la atingerea 
finalităţii. Ceea ce se întâmplă în tot acest timp. Etapele pe care le parcurgem devin 
ipostaze de vindecare atunci când în viitorul apropiat se va face trimitere la ele. 
Acestea sunt mult legate de înţelegere. Ceea ce înţelegem acum, ceea ce depăşim 
acum poate deveni pe mai târziu, pentru ceilalţi modele de încredere, modele care 
să-i ajute să nu renunţe la demersurile în care se implică, să fie încrezători în 
destinul lor, să nu fie descurajaţi de obstacole, de suferinţă, de sărăcie, de anumite 
poziţii care vin din partea mediului său, de anumite limite de ordin personal. În 
viitor atunci când se va face trimitere la aceste ipostaze personajele care au deschis 
drumurile zilei de azi vor fi apreciate ca fiind pionieri sau fiinţe remarcabile, 
personaje care au reuşit să facă faţa unor situaţii conflictuale practic nedispunând 
de prerogativele funcţiei create în viitor prin exemplul implementat, de energia 
necesară, nici măcar de suportul social. S-au manifestat sub impulsul unui scop, 
sub impulsul menirii, vocaţiei, în anumite cazuri fără chiar să ştie acest lucru 
urmându-şi ţinta, finalitatea şi împlinindu-şi destinul. 

Prin urmare, 30 martie ne aduce o continuare a demersurilor din ziua 
anterioară a acelora care nu au cum să se finalizeze în spaţiul acestei zile, deci 
neintenţionat, dar şi consumarea unui aspect care ne stabileşte noi standarde 
psihoemoţionale sau morale pentru următoarele patru săptămâni. Este vorba 
despre conjuncţia Luna-Capul Dragonului, care ne aduce în faţa unor decizii de 
care nu vom fi conştienţi 100%. În general, Luna, când trece prin Scorpion, doreşte 
să impună anturajului propriul mod de a simţi, de a vedea, de a înţelege, de a 
cuprinde. Această acţiune, această intenţie a individului de a se impune creează în 
mediul de apartenență anumite etaloane. Adică apare acel fenomen pe care misticii 
îl numesc înscriere. Astăzi prin comportamentul pe care-l avem reuşim să înscriem 
în mentalitatea grupului un anume mod de a acţiona, de a face faţă unei situaţii, de 
a reacţiona, de a interacţiona şi fără să ne dăm seama, în cele mai multe din cazuri, 
reuşim să-i ajutăm pe cei care vor veni pe acest drum, să aibă mai multă încredere 
în metodele pe care le folosesc sau în a depăşi anumite obstacole care survin. 

În viitor când oamenii vor face trimitere la această ipostază vor invoca adesea 
expresia �Uite, şi lui i s-a-ntâmplat, deci se poate� şi vor reuşi să meargă mai 
departe. Asta înseamnă că amprenta personală, cea care deţine o informaţie pe care 
astrologia o prezintă folosindu-se de ansamblul temei, nu doar de un unghi şi nici 
măcar de ipostaza de o zi a tranzitelor şi care se numeşte vocaţie. Această vocaţie se 
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află în rezonanţă cu un scop, cu o menire, cu o informaţie care nu a fost creată de 
nicio conjunctură planetară, ci este canalizată de această energie a planetelor şi 
ajutată să se valorifice în conformitate cu propria sa natură. Dacă un individ are 
înscris în fiinţa sa să devine un creator de valori, această zi, îl va încuraja, îi va 
reaminti cine este. Dacă are înscris în fiinţa sa devină un personaj negativ pentru a 
le arăta celorlalţi ce pierd dacă devin răi, ca el, atunci această zi va deveni 
complicată, apăsătoare şi nu va ascunde evenimente periculoase, aşa cum se 
întâmplă pentru toţi ceilalţi prin poziţionarea lui Lilith în casa a XII-a a conjuncţiei 
Luna-Capul Dragonului, ci le va scoate la lumină şi le va transforma în exemple de 
bune practici (steliumul din Berbec poziţionat pe casa a X-a). Vocaţia personală, 
talentul sunt puse acum în valoare, nu în mod întâmplător, ci făcând apel la 
anumite evenimente care s-au consumat în trecut şi când am avut tendinţa să 
procedăm la fel. Saturn în preajma acestei conjuncţii între Luna şi Capul 
Dragonului, care trimite un trigon către Mercur de pe Mijlocul Cerului aduce o 
selecţie pozitivă a evenimentelor pe principiul înţelegerii, a intuiţiei, a flerului a 
deciziilor bazate pe un instinct pozitiv echilibrat şi matur, în aşa fel încât din trecut 
să ne vină doar ceea ce ţine de sfera personală, de exemplul personal, doar ceea ce 
se află pe frecvenţa menirii, a scopului, a calităţilor individuale. Aşa cum ziua de 
ieri ne-a invitat la o fuziune între două tipuri de inteligență pentru a putea să o 
valorificăm pe a treia la fel azi suntem invitaţi să combinăm toate tendinţele care 
vin spre noi pentru a da viaţa unui scop pozitiv. Este vorba despre creativitate, 
despre a ne căli fiinţa şi a o face pregătită pentru a înţelege ce înseamnă evoluţie şi 
ce înseamnă să-ţi împlineşti un scop. 

Cei care sunt sensibil implicaţi în evoluţia spirituală vor vedea în 
evenimentele de acum îndemnul de a-şi depăşi un obstacol, de a coborî mintea în 
inimă şi de a se implica în acţiuni majore. Sunt vizaţi aici ghizii spirituali, 
instructorii, maeştrii, liderii de opinie, cei care au pornit de ceva vreme pe un drum 
nou, nebătătorit, cel care nu s-a dezvăluit până acum în totalitate. Acest drum a fost 
ales în adâncul lor, iar aceste fiinţe remarcabile au un plan de acţiune au rezultatele 
unui studiu de fezabilitate pe care fiinţa lor de lumină l-au aplicat acestei epoci. 
Aceste fiinţe au venit pentru a deschide un drum pentru a se dezvălui ca Lumină, 
nu pentru a-şi ridica un edificiu personal. Asta înseamnă că tot ceea ce se întâmpla 
prin implicare personală trebuie să se depărteze de imaginea importanţei de sine, 
de edificiu personal şi să evidenţieze calea, traseul, energia, adică tot ceea ce 
impregnează grupul, adică tot ceea ce poartă denumirea de înscriere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia inspiraţiei, de 
a fin deschişi către nou, către tot ceea ce ne duce spre noi explorări, spre depăşirea 
limitelor cu care suntem atât de familiarizaţi, care ne duc spre eliberare de tensiuni, 
de frici, de obstacole personale, care sunt în cele mai multe din cazuri închipuiri. 
De aceea sunt atât de multe fiinţe care vin să ne ofere prin lumina proprie atât de 
multe căi. Toate poartă un element comun, acela de desprindere a fiinţei adevărate 
de fiinţa falsă care şi-o construieşte. Noi suntem creatori pentru a participa la 
procesul creaţiei, nu pentru a inventa umbre şi care în timp să ne înlocuiască. 
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Duminică, 31 martie 
Duminica 31- 3-2013  6:12    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Duminica 31- 3-2013 13:11   Venus (Ari) Squ (Cap) Pluto 
Duminica 31- 3-2013 13:14    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Duminica 31- 3-2013 17:48   Venus (Ari) Sex (Gem) Jupiter 
Duminica 31- 3-2013 18:13    Luna (Sag) Sex (Aqu) Juno 
Duminica 31- 3-2013 20:41    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce trecerea Lunii din Scorpion în Săgetător şi în 

această primă zi de Săgetător (Lună în Săgetător) Luna împlineşte trei aspecte (un 
careu cu Neptun, un sextil cu Junon şi un trigon cu Uranus), iar pe acest fundal, 
Venus, care participă la împlinirea steliumului de pe Berbec şi împreună cu acesta 
la desenarea unei configuraţii numită Aripi de pasăre, două aspecte (un careu cu 
Pluton şi un sextil cu Jupiter). 

Este ziua în care se spun lucruri mari, în care se invocă nevoia de dreptate, de 
justiţie, de echilibru în care se aduce la lumină o moralitate care nu a fost probată 
până cum şi care îi aduce individului probleme de conştiinţă. Faptul că Luna se afla 
în careu cu Neptun evidenţiază aceste probleme de conştiinţă și ni le distribuie 
către anumite sectoare ale vieţi unde cuvântul nu a făcut faţă. Acum ne simţim 
revoltaţi, încurajaţi să ne facem dreptate şi orice motivaţie ne vine în minte sau 
orice argument inventăm va avea în spate o nemulţumire, o frustrare pe care dorim 
acum să o prezentăm în mod benefic. Nu tot ceea ce spunem sau nu tot ceea ce 
facem va avea această amprentă benefică pentru că Venus se va afla în careu cu 
Pluton, chiar dacă are susţinători (Soare, Marte şi Uranus), chiar dacă binele este 
susţinut de activităţi sau de măsuri speciale, rezultatul lor azi ne sperie. 

Nu doar pentru că este sfârşit de săptămână, ci pentru că Luna intră în 
Săgetător din care îi va face pe oameni se exalte, să se bucure, să se destindă, să se 
exprime la scenă deschisă şi să fie bucuroşi că trăiesc ori de modul cum trăiesc. 
Faptul că Venus oscilează între careul cu Pluton şi sextilul cu Jupite prin 
configuraţia numită aripi de pasăre aduce o dizarmonie. Asta implică pe de o parte 
existenţa mizei de echilibru în societate, nevoia de a ajunge la un compromis, de a 
deschide un dialog paşnic, incitant, dar fără a dezvolta o amploare negativă şi de 
parte cealaltă nevoia de a-şi rezolva o problemă prin atac, agresiune, prin acţiune în 
forţă. Atunci când vine vorba despre o acţiune în forţă este greu să ne mai gândim 
la diplomaţie, foarte puţini vor fi cei care-şi vor menţine echilibru atunci când se 
dezlănţuie. Despre aceasta este vorba azi, despre dezlănţuire, despre exprimare la 
scenă deschisă, despre a invoca multe, dacă nu chiar toate motivele pozitive prin 
care un om trebuie să primească onoruri, merite, laude, aprecieri, pentru care 
trebuie să ocupe o funcţie sau pentru care trebuie să-şi sporească averea personală. 
Pe acest fundal uităm că întreaga săptămână a fost pusă sub semnul evoluţiei 
morale, a dezvoltării personale, a cultivării calităţilor benefice ale fiinţei sau de 
transformare a elementelor negative în semne de destin, în semne de viaţă, în 
învăţăminte. 

Tot ceea ce am acumulat se transformă în putere personală şi aceasta va fi 
folosită după gradul de discernământ pe care l-am dezvoltat până acum. Deşi Luna 
în Săgetător invoca adesea elemente de comportament care sunt corecte, benefice, 
care sunt tangente la spiritul dreptăţii şi care promovează valorile individuale, în 
situaţia în care Luna, prin trăsăturile sale generale, aduce temperare şi un anume 
echilibru între valorile individuale şi cele sociale, deci cumva se manifestă o anume 
rezonanţă între trăsăturile sale standard şi poziţia în Săgetător, astrologii din 
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vechime nu au considerat că Luna în Săgetător are o trăsătură aparte. Privind în 
profunzimea acestui tranzit înţelegem că Săgetătorul, prin intermediul Lunii, aduce 
pe lângă abilitatea de a scoate la lumină calităţi şi chiar virtuţi, ascunde defecte. 
Deci reuşita se face prin ascunderea unui defect, prin ignorarea problemei în 
ansamblu. Lună în Săgetător disimulează uşor problema, se ascunde de frică, o 
ignora şi, în cazul persoanelor cu un nivel scăzut al educației morale, se adoptă 
chiar politica struţului invocă faptul că problema dacă nu este văzută, nu există. În 
felul acesta, pornim azi la atac, la acţiunile cotidiene motivând nevoia de a soluţia 
doar problema care se vede. Ceea ce nu vedem azi considerăm că nu există şi 
pentru că Venus se află în sextil cu Jupiter putem să vedem multe, putem să intrăm 
în legătură cu multe informaţii, multe dintre ele contradictorii, poate chiar false, 
cele care ignoră problema în ansamblu şi care ne îndreaptă spre a explora o anume 
stare de confort.  

Nu putem să considerăm că Jupiter prin sextilul pe care-l face cu Venus din 
Berbec aduce doar confuzii. Nu, Jupiter se află în continuare în trigon cu Junon şi 
asocierile pe care le facem azi, interacţiunile pe care le avem au un rol benefic 
asupra identificării problemei şi asupra soluţionării. Totuşi nu suntem încurajaţi să 
atingem doar lucrurile care ne dor, ci doar cele care strigă cel mai tare. Luna în 
Săgetător acum merge în profunzimea lucrurilor, însă pe firul deducţiilor, logicii, 
argumentului şi mai puţin pe cel intuiţiei (va face asta când Jupiter, din vară, va 
trece în Rac). Tocmai de aceea va face casă bună cu caracterul benefic, dar 
superficial al lui Jupiter din Gemeni reuşind să vândă foarte uşor, să capteze 
atenţia, să se bucure că trăieşte, să obţină o multitudine de beneficii, multe avantaje 
din acţiunile pe care le iniţiază însă să nu reuşească să-şi modifice substanţial 
dimensiunea vieţii personale. Viaţa sa rămâne aceeaşi, cu aceleaşi probleme, cu 
aceleaşi bucurii, nu iesă nici măcar din cadrul talentului, nu-și depăşeşte o limită, 
nu se depărtează de casă, ci tot ceea ce obţine putea fi anticipat cu mare uşurinţă. 

Nu acesta este însă îndemnul pe care-l primim din partea careului Venus–
Pluton. Acest careu care implică steliumul din Berbec, nu doar pe Venus, ne 
îndeamnă să răscolim o problemă, să o căutăm acolo unde ne doare cel mai mult şi 
să venim cu medicamentul potrivit. Luna din Săgetător va acoperi această 
problemă încercând să ne convingă de faptul că nevăzând-o ea nu mai există. În 
felul acesta, survine o frustrare, o tensiune şi puţini vor fi cei care o vor identifica. 
Aceştia sunt de regulă cei care-şi explorează latura spirituală, care sunt obişnuiţi 
să-şi investigheze structura emoţională, să fie conştienţi de ce gândesc, de cum 
gândesc, ce simt, cum simt, să facă diferenţa între gândurile proprii şi cele care 
sunt induse de cadrul social. Doar aceştia vor reuşi să vadă problemele de fond, să 
vadă ansamblul general pentru că de la începutul anului până acum au căutat, au 
lucrat, au explorat şi au dorit să înţeleagă ceea ce trăiesc. Aceştia reuşesc să vadă că 
de fapt bucuriile care vin spre noi azi sunt superficiale şi că acestea, în general, 
ascund problema, chiar dacă nu sunt vinovați de acest lucru. Viaţa ne îndeamnă să 
explorăm bucuriile şi tristeţile pe diferite game. Se întâmplă că azi tristeţile să fie 
prea adânci, iar bucuriile să fie superficiale. Ele nu trebuie puse în conflict, ci doar 
combinate sau aduse în zona unde pot convieţui fără a-şi scoate ochii una alteia. Ca 
exemplu, dacă din careul lui Venus cu Pluton înţelegem că a sosit momentul să 
abordăm o reţinere vis-a-vis de anumite alimente, să alegem o dietă, un post, sau 
chiar abstinența alimentară (postul negru) sextilul lui Venus cu Jupiter ne ajută să 
ne petrecem timpul rezervat postului sau dietei în mod plăcut, adică să uităm de 
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hrană, să uităm de poftele culinare urmărind un program tv sau pur şi simplu 
privind viaţa străzii de la balcon. 

Aceste două elemente nu sunt dependente una de cealaltă, nu sunt nici 
măcar compatibile, dar pot convieţui şi persoana care reuşeşte să le aducă pe zona 
comună câştiga mult în zona echilibrului emoţional. Aceste două atunci când vor fi 
combinate, generează tensiune, probleme de conştiinţă sau o anume suspiciune 
faţă de calitatea alegerilor personale. Neîncercând să le combinăm, adică, 
menţinându-ne în zona exemplului, să spunem că numai aşa putem rezista la 
poftele culinare distrăgându-ne atenţia şi urmărind ceva sau dormind, ceea ce nu 
este adevărat, vom reuşi să păstrăm un anumit echilibru şi să fim mulţumiţi cu 
modul cum ne petrecem ziua. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii şi ultima zi a lunii martie ne aduce în 
faţa unor acţiuni contradictorii. Vom observa azi că există o discrepanţă între ceea 
ce simţim şi ceea ce suntem îndemnaţi să facem şi mulţi vor considera că sunt 
obligaţi să aleagă una dintre variante: ori simt complicat, tragic, ori se lasă în voia 
activităţilor sociale a superficialităţii şi atunci timpul trece mult mai uşor şi ziua de 
asemenea în speranţa că, începând cu ziua următoare, cu săptămâna viitoare, 
lucrurile se vor schimba considerabil. 

Nu, lucrurile nu se vor schimba considerabil în modul acesta. Problema de 
fond rămâne, însă se poate modifica doar dacă ea este abordată printr-o deschidere 
faţă de realitatea durerii, faţă de complicaţia obstacolului, faţă de uşurinţa cu care 
în această perioadă, datorită careului dintre steliumul din Berbec şi Pluton din 
Capricorn, spunem NU. În această perioadă foarte uşor ne opunem, refuzăm să 
împărtăşim, să ne căutăm defectele adânci sau să vedem amploarea problemelor pe 
care le întâmpinăm şi privind lucrurile în felul acesta înţelegem că o bucurie de o 
clipă, o distracţie de un weekend sau una prelungită nu ne ajută să rezolvăm 
această problemă. Structura aceasta superficială ține de teoria struţului şi am văzut 
pe mai multe unghiuri, pe mai multe conjuncturi, că această problemă, această 
metodă nu aduce niciun rezultat benefic. 

Prin unghiurile care se împlinesc acum vom vedea că nevoia de libertate, mai 
exact acea parte pozitivă a nevoii de libertate, este agresată prin bine, în sensul că 
în loc să ne folosim libertatea pentru activităţi constructive alegem să ne pierdem 
vremea, fie este agresată prin evidenţierea ei. Putem vedea azi că am greşit de-a 
lungul vieţii atunci când am vrut să fim liber, când am folosit libertatea în mod 
dizarmonios au împotriva celor din jur. Acţiunile care ne vin din rezultatele zilei de 
ieri sunt în acelaşi timp argument în favoarea decuplării de la această latură 
emoţională. Cei sensibili cedează, devenind plângăcioşi, supăraţi pe cineva din jur 
sau pe viaţă, însă cei mai mulţi vor privi toată această combinaţie de evenimente ca 
pe o provocare. Sunt motivaţi să lupte din nou, să se exprima din nou la scena 
deschisă şi în demersurile lor vor realiza că de fapt nu urmăresc rezolvarea 
problemelor, ci ascunderea lor prin convingerea auditoriului că această problemă a 
lor nu există. 

Partea tragică apare atunci când vor menţine această atitudine şi o vor duce 
cu ei în spaţiul săptămânii următoare, ajungând în timp să creadă şi ei acest 
neadevăr, că această problemă a lor nu există, având ca argument convingerea 
auditoriului. 

Pentru cei care nu sunt implicaţi în activităţi ample, care nu urmăresc o 
evoluţie spirituală, ziua va fi plină de evenimente, multe dintre ele plăcute, o zi în 
care scoate în evidenţă o anume lecţie de viaţă şi anume, �Fereşte-mă Doamne de 
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prieteni, că de duşmani mă feresc singur�. Aceasta va fi şi deviza ultimei zile a 
săptămânii şi elementul care va avea cea mai puternică remanență asupra gândirii 
şi structurii emoţionale a celui superficial. Nu este o greşeală să fii superficial decât 
dacă vrei să ascunzi asta, ci este o opţiune personală, iar ziua de azi va scoate în 
evidenţă această trăsătura ce ţine mai mult de alegerea personală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi problema care ne 
deranjează azi în contextul general, adică de a privi fondul general al acestei zile şi 
de a nu adopta metoda struţului, de a ne ascunde capul în nisip pentru că 
procedăm aşa nu scăpăm de probleme, ci le amânăm ori le înmulţim lăsându-le 
libere. A le privi în contextul general înseamnă a le reduce din caracterul negativ 
sau a fi atenţi atunci când o parte un fragment al acesteia tinde să iasă din cadrul 
său obişnuit sau când suntem pe punctul de a amplifica această problemă printr-un 
gen de neatenţie sau de exuberanţă. 

Ziua de azi prin sextilul Venus-Jupiter ne aduce exuberanţa în punctul în 
care să o transformăm în problema. Dacă reuşim să vedem fondul general al 
problemei atunci aceasta exuberanţă va fi un motiv în plus în favoarea ideii că viaţa 
este frumoasă chiar dacă uneori este prea complicată sau dură. 
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Prima săptămână a lunii aprilie ne aduce un contact diferit față de ceea ce am 
abordat până acum cum maleficii Uranus şi Pluton. Luna aprilie ne aduce, în 
ansamblul său, în postura de a lua decizii corecte şi stabile, iar acolo unde nu există 
o educaţiei în sensul acesta să apară tot felul de constrângeri care să-l înveţe pe 
individ ceea ce este bine şi ceea ce este rău în privinţa decizilor pe care le are de 
luat. 

În această primă săptămână a lunii aprilie Luna parcurge un segment de 
zodiac de la Săgetător la Peşti aducând în centrul atenţiei ideea de progres, de 
transformare, de schimbare, de evidenţiere a unor frământări cu scopul de a 
transforma persoana şi de a o pregăti pentru alte episoade sau scene ale vieţii. 
Toate acestea poartă încărcătura ambiţiei şi a nevoii de satisfacţie care va avea cu 
fiecare zi a acestei săptămâni o nouă înfăţişare sau o nouă treaptă de parcurs. 
Pentru că încă avem un marcaj pe zodia Berbec şi abia spre sfârşitul săptămânii 
Soarele se va depărta de Uranus şi acest stelium se va destrăma, o mare parte din 
această săptămână va fi sub semnul iniţiativei, a nevoii de a construi lucruri 
remarcabile, de a distruge ceva important şi de a construi ceva şi mai important. 
Pentru unii, a construi ceva important înseamnă a menţine o structură care era, 
până acum, văzută ca o anexă a structurii majore. Asta înseamnă că va fi nevoie de 
parcurgerea unor etape marcate de expresivitate, de creativitate şi acestea vor fi 
vizibile chiar din prima zi a lunii când Soarele şi Jupiter vor fi în sextil. Acest proces 
de reconstrucţie are un vârf în ziua de joi, 4 aprilie, când Pluton şi Chiron fac toate 
lucrurile uşoare, accesibile, inteligibile şi când observăm că a sosit momentul să 
schimbăm metoda de lucru, să luăm lucrurile în ordinea lor firească şi să nu 
considerăm că, dacă suntem la prima etapă a demersului, a sosit deja momentul să 
ne bucurăm de rezultatele finale. Fiecare etapă vine cu mulţumiri specifice şi 
trebuie să ne limităm la acestea. 

Foarte mulţi vor face o confuzie puternică între elementul personal şi cel 
sociale punând o greutate mult prea mare pe această confuzie. Riscul este inerent. 
A confunda familia cu societatea va duce la destrămarea familiei, la compromiterea 
ei, dar şi la şubrezirea imaginii sociale. Nu există niciun beneficiu din a da curs 
acestei confuzii, nici în această săptămână şi nici în altă perioadă a lunii aprilie. 
Dreptatea proprie va fi privită chiar din prima zi a săptămânii de când Luna va 
traversa opoziţia cu Jupiter ca un impuls, ca un îndemn. 

Această dreptate personală va lua înfăţişări revendicative. În felul acesta, 
careul Soarelui cu Pluton aspect care se împlineşte de două ori pe an) va 
transforma această notă personală, intimă şi poate, pe altă conjunctură, discretă, 
într-o explozie temperamentală. Ceea ce se întâmplă luni va avea repercusiuni 
asupra imaginii sociale în toate celelalte zile ale săptămânii, culminând cu ziua de 
duminica atunci când prin distracţie, voie bună sau destindere vom încerca să 
uităm tot ceea ce s-a-ntâmplat de-a lungul săptămânii. 

Pentru omul obişnuit săptămâna 1-7 aprilie este una de transformare, una în 
care apar schimbări mici, dar care au o mare greutatea asupra existenţei 
individuale, însă săptămâna constituie un mare beneficiu pentru cei care sunt 
preocupaţi de aspectele spirituale ale vieţii şi care au trecut de-a lungul vieţii lor 
prin încercări multiple, aceştia vor reuşi să facă dovada faptului că natura 
inferioară nu domina personalitatea, ci doar furnizează, a atunci când este nevoie, 
energia vitală necesară alimentării proceselor superioare. 

Din acest punct de vedere ziua de vineri va fi reprezentativă. Foarte mulţi îşi 
vor pierde controlul exprimându-se prea afectiv, prea deschis, pierzându-şi 
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controlul asupra noţiunilor pe care le transferă ori, la modul concret, 
nemaicontrolându-şi gesturile, tonul vocii sau alte elemente ale personalităţii prin 
care se exprimă. Toate acestea îl duc pe individ către epuizare, către pierderea 
vitalităţii şi în timpul acţiunii nu va conştientiza că i se va întâmpla aşa ceva. Abia 
spre seară, când Luna va împlini careul său la axa Dragonului şi implicit sextilul cu 
Marte, va reuşi să se regleze, să se preocupe de anumite activităţi, să-şi reîncarce 
bateriile. Episodul lipsei de control va rămâne însă marcant în conştiinţa 
individului în aşa fel încât pe viitor când va trece prin aşa ceva va avea o reţinere pe 
ideea: �Cine se frige în supă, suflă şi-n iaurt”. 

În ansamblul său, săptămâna nu vine cu elemente noi, ci cu o nouă 
gestionare a fondului care există. Asta înseamnă că deja intrăm în etapa în care 
suntem invitaţi să facem dovada experienţei pe care am acumulat-o în primele trei 
luni. Cei care au trăit în comunitate şi au căutat să-şi înţeleagă semenii vor deveni 
un fel de lideri de opinie în această săptămână ieşind la rampă cu declaraţii plăcute 
sau neplăcute chiar de luni, prima zi a săptămânii, reuşind să pună o greutate 
teribilă pe acele zone nevralgice ale societăţii, acele sectoare care nu beneficiază de 
indivizi educaţi care să le ajute să se reformeze. Careul dintre Soare şi Pluton 
înseamnă reformare, iar sextilul Soarelui cu Jupiter ne arată structurile noi spre 
care ne îndreptăm. Pentru aceasta va fi nevoie de experienţă, nu de o singură 
informaţie care să se adapteze, nu de o singură cheie care să se potrivească la mai 
multe uşi, ci va fi nevoie de o diversitate de stări, de atitudini, de gânduri, de 
experienţe, pe care un individ sau un grup să le ajusteze la nevoile societăţii. 

Din punct de vedere social săptămâna 1-7 aprilie va fi complicată, 
furtunoasă, aprigă, dar tot ceea ce se strică acum se va face pentru a se repara, 
pentru a se vindeca o zonă sau pentru a evidenţia un personaj negativ care, dacă nu 
este lăsat să acționeze acum, pe viitor, când va avea mai multă putere, ar putea face 
mult mai mult rău. Faptul că se compromite acum făcând acest rău mic îl 
deconspiră şi descoperirea lui înseamnă vindecarea societăţii, chiar dacă acest 
proces este delicat sau pentru unii invizibil. Anumite procese de reglare se vor 
desfăşura în această săptămână cu scopul de a proteja societatea de un colaps. 

Judecând după faptul că finalul săptămânii va fi dominat de conjuncţia 
Venus-Marte înţelegem că cei mai mulţi nu vor fi conştienţi de procesele ample, 
dinamice sau chiar periculoase care se desfăşoară la nivel social. De altfel, dacă nu 
văd, nici nu este important pentru că săptămâna aceasta nu ne constrânge, ci doar 
ne invită să facem un progres, un pas. Ceea ce se consumă în mod brutal vine pe un 
demers care a fost alimentat de la începutul anului până acum. Elementele 
agresive, dure, care nu acceptă jumătăţi de măsură sunt rezervate pentru alte 
perioade ale anului. Tocmai de aceea, pe alocuri, prezenţa lor nu va avea caracter 
universal aplicat pe mari grupuri de oameni, ci vor trebui studiate în harta 
personală pentru a se stabili care dintre acestea este elementul ce-l împinge pe 
individ la astfel de acţiuni.  

Avertismentul acestei săptămâni este acela de a căuta să ne înconjurăm de 
oameni care ne pot oferi exemple de dragoste, de pace, de seriozitate, de muncă, de 
respect. Doar prin exemplul lor reuşim să ne ridicăm către o nouă dimensiune a 
vieţii pentru că prin fuziunea forţelor puterea personală creşte. 
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Luni, 1 aprilie 
Luni  1- 4-2013  1:13     Sun (Ari) Tri (Sag) Moon 
Luni  1- 4-2013  1:14    Luna(Sag) Squ (Pis) Chiron 
Luni  1- 4-2013  2:03    Luna(Sag) Opp (Gem) Jupiter 
Luni  1- 4-2013  2:43    Luna(Sag) Tri (Ari) Venus 
Luni  1- 4-2013  5:13    Luna(Sag) Squ (Pis) Mercury 
Luni  1- 4-2013  6:05     Sun (Ari) Squ (Cap) Pluto 
Luni  1- 4-2013  7:59    Luna(Sag) Tri (Ari) Mars 
Luni  1- 4-2013 15:24     Sun (Ari) Sex (Gem) Jupiter 
Luni  1- 4-2013 19:42    Luna(Sag) Opp (Gem) Lilith 

 
Prima zi a săptămânii ne aduce ipostaza în care binele este agresat, lipsa de 

experienţă şi făţărnicia sunt scoase în evidenţă, sunt valorificate, sunt expuse într-
un cadru mult mai larg şi, culmea, sunt promovate prin valorile pozitive pentru a se 
da un exemplu, pentru a pune la punct pe cineva, pentru a clarifica o situaţie ori 
pentru a convinge un auditoriu că binele pe care l-am parcurs până acum a fost o 
rătăcire a destinului. În ciuda acestor direcții tendențioase, în ciuda caracterului 
convingător al realitate viaţa este foarte grea, complicată, iar anturajul pe care 
trăim este plin de fiinţe care ne opun rezistenţă ori care nu reuşesc să se ridice la 
nivelul pretenţiilor pe care le avem. 

Luna în Săgetător aduce un elan acestor pretenţii, o exprimare a nevoilor 
personale într-un mod teatral, prea amplu, prea dinamic şi mult prea puternic în 
direcţia în care să nu se ţină cont de părerile celor din jur, de ecoul acţiunilor, 
refuzând orices fel de feedback. Luna în Săgetător înseamnă nevoie de dreptate 
însă opoziţia ei cu Jupiter evidenţiază dreptatea personală, mijloacele cele mai 
nepotrivite pentru a promova o idee personală, pentru a cere recunoaşterea 
personală sau pentru a recâştiga un drept, un titlu sau o opoziţie. 

Careul Soarelui cu Pluton este aspectul principal al acestei zile şi unul dintre 
cele mai dificile ale acestei săptămâni. Se ştie că atunci când Soarele să află la 90 de 
grade de Pluton survine sentimentul neîmplinirii. Acest sentiment foarte complicat 
care face trimitere la anumite episoade ale vieţii, selectându-le doar pe cele 
negative, pune o greutate atât de mare pe demersurile viitoare încât structurile 
interioare tind să intre într-un derapaj accentuat. Oamenii îşi pierd încrederea în 
ei, devin suspicioşi chiar şi în relaţiile cele mai sigure şi cele mai bune, îmbrăţişând 
tristeţea, supărarea sau chiar revolta. Sigur, careul pe care Pluton îl face cu Soarele 
nu trebuie privit singular pentru că el se realizează practic între Pluton și steliumul 
din Berbec, ceea ce pune pe configuraţia numită Aripi de pasăre, care are steliumul 
într-unul din vârfuri, iar pe celelalte conjuncţia Mercur-Chiron, Pluton şi Jupiter, o 
mare greutate, scopul său fiind acela de a strica în mod categoric şi definitiv un mit. 

Da, careul dintre Soare şi Pluton, pentru că Soarele are ajutor, are prieteni, 
vine să distrugă un mit, să dărâme o construcţie puternică, să înlăture aparenţele, 
să spună lucrurilor pe nume într-un mod foarte dur şi categoric, încât să lase 
impresia că scopul principal este unul negativ, nici într-un caz ceea ce se spune: 
distrugerea unui element pentru reconstrucţia altuia. 

Din fericire participăm la acest episod cu resurse, cu rezerve, cu experienţe 
de viaţă, cu lecţii învăţate în săptămânile anterioare sau cu o anume maturitate pe 
care le citim din trigoanele pe care Saturn le împlineşte împreună cu Mercur şi 
Chiron din Peşti. Aceste trigoane sunt susţinute de două sextile pe care Pluton le 
realizează cu planetele din Peşti şi cu Saturn din Scorpion, ceea ce îl transformă pe 
acesta în planetă focar triunghiului minor pe care protagoniştii invocaţi îl 
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construiesc. Impactul acestei planete prin careul cu steliumul din Berbec şi prin 
cele două sextile pe care le realizează cu planetele din Peşti şi Scorpion este unul 
important și elementul pe care-l evidențiază aduce la lumina necesitatea construirii 
unui edificiu din nimic sau din lucruri care nu s-au văzut până acum. Sunt 
încurajate acţiunile care au parcurs până acum doar stadiul de schiţă, plan, proiect, 
doar cele care au fost gândite în intimitate, doar elementele care nu au fost 
împărtăşite unui auditoriu, doar lucrurile care nu au fost publicate până acum, 
doar ideile care au fost ţinute pentru sine şi despre care nu s-a spus nimic. Aceste 
unghiuri promovează curajul, încrederea în acţiunile viitoare şi sentimentul că 
reuşita este cu atât mai mare cu cât bătălia este mai puternică. Această bătălie 
devine foarte puternică prin faptul că steliumul din berbec împreună cu Lună şi 
Jupiter participă la o mediere a conflictelor generate de subiectivism, a promovării 
dreptăţii personale printr-un gen de opoziţie conştientă. În felul acesta, nu se pune 
problema de instinct, de lucruri care nu au fost gândite, de impulsuri de moment, ci 
de acumularea unei presiuni care până acum a comportat un crescendo şi acum 
tinde să se exprime într-un mod exploziv, impulsiv, dinamic, agresiv, poate chiar 
distrugător. Oamenii serioşi şi înţelepţi reuşesc să-şi găsească calea, să se 
autocondiţioneze să se autocenzureze pentru a da acestei opoziţii, acestei revolte, o 
canalizare, o direcţie pozitivă. Oportuniştii, cei care au căutat tot timpul să se arate 
indignaţi pentru a convinge auditoriul că trebuie să primească şi ei nişte merite, 
traversează o perioadă de compromis. Aceştia sunt indivizii care vor fi deconspiraţi 
și doar acestora li se va vedea dincolo de voalul minciunii, adevărul înfiorător pe 
care-l reprezintă. Dacă până acum aceştia au făcut-o pe grozavii, arătându-se 
revoltaţi pentru motive subţiri, pentru lucruri care nu au importanţă, punându-le 
pe acestea în categoria elementelor personale care, prin valoarea intrinsecă pe care 
o au, devin importante pentru că acum li se dezvăluie adevărata natură. 

Acest adevăr, pentru că vine pe un fond în care a fost promovată minciuna îi 
va compromite pe aceştia şi îi va ajuta, prin trigonul Lunii cu planetele din Berbec 
să se pună în valoare în alt mod. Asta înseamnă că acest careu pe care Pluton îl face 
cu steliumul din Berbec îi ajută să-şi distrugă o parte din trecutul negativ care le-a 
corodat fiinţa din interior şi să îi ajute să-şi vadă propriul adevăr. Ceea ce li se va 
întâmpla astăzi acestora este foarte neplăcut, dureros şi cu repercusiuni puternice 
şi ample asupra evenimentelor vieţii lor în anul 2013. În general, minciună îi 
împinge pe aceştia să se arate făţarnici, să se ascundă, să zâmbească, să invoce 
iubirea şi dragostea şi armonia şi principiile suverane ale acestora cu atât mai mult 
cu cât nu sunt respectate. Pe ideea �câinele care latră nu muşcă� aceşti indivizi au 
dovedit până cum, au probat că �vorba multă sărăcia omului�. Luna în Săgetător va 
reuşi acum să scoată la lumina adevărul de dincolo de declaraţie. Ceea ce se scoate 
acum la lumină prin cuvânt va trebui probat prin acţiune, prin faptă, or situaţia de 
faţă nu-i ajută pe aceşti făţarnici, pe bufonii societăţii, să se menţină pe aceeaşi linie 
a captării atenţiei opiniei publice. În felul acesta, indivizii parcurg ipostaze 
complicate pentru echilibrul lor emoţional şi unii dintre ei care nu au dorit în mod 
intenţionat să se ascundă, ci s-au lăsat luaţi de val, acum vor traversa ipostaze 
accentuate de neîncredere în sine. Unii îşi vor schimba cercul de prieteni, grupul de 
apartenenţă, orientarea politică sau alte tipuri de orientări, în ideea de a-şi găsi 
echilibrul sau de a se întoarce la starea de mulţumire pe care au avut-o până în 
acest moment. Aceştia trebuie să aibă în vedere că mulţumirea de până acum a fost 
falsă, că ea trebuie urmărită, atinsă, însă prin promovarea adevărului. Dacă, prin 
îmbrățișarea acestei mulțumiri, nu se obţine un rezultat notabil promovând 
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adevărul, atunci ea trebuie ocolită pentru că este o mulţumire falsă care aduce 
ofrande unor energii periculoase, false care, în timp, se vor întoarce împotriva 
individului, împotriva sa. 

Nevoia de bine este evidenţiată azi prin sextilul pe care Soarele îl face cu 
Jupiter şi implicit sextilul pe care Jupiter îl împlineşte cu grupul de planete din 
Berbec. Toate acestea înseamnă şansa de a deschide un drum, şansa de a iniţia o 
serie de acţiuni care să aibă finalitatea în vara acestui an şi care pornesc de la 
cuvinte, de la declaraţii, de la exprimări personale, de la curajul de a porni pe un 
drum foarte îndrăzneţ. 

Mulţi dintre cei care sunt pasionaţi de previziunile astrologice, privind cerul 
acestei zile, vor considera că se afla în faţa unor contradicţii: pe de o parte careul 
Soarelui cu Pluton ne îndreaptă spre pesimism, iar de partea cealaltă sextilul 
Soarelui cu Jupiter ne îndreaptă spre optimism. Aceştia vor reuşi să vadă lucrurile 
acestea mult mai simplu în momentul în care vor lua în considerare că cele două 
unghiuri (careul şi sextilul) fac parte din aceeaşi categorie, în sensul că se adresează 
aceluiaşi segment: sectorul personal. Careul arata o problemă care ţine de sectorul 
personal, de individ, de o problemă care se manifestă în interior, iar sextilul ține de 
un plan, de o iniţiativă, o deschidere, o nevoie de a comunica pornind de a o 
necesitate de ordin personal. Nu sunt elemente care să se exprime în afară decât 
sub forţa unei presiuni foarte mari. Această presiune foarte mare care ne îndeamnă 
spre realizări remarcabile sau spre a ne face de râs se susţine foarte mult pe 
opoziţia Lunii cu Jupiter, iar de cealaltă parte pe trigonul dintre Saturn şi Mercur 
cu Chiron în conjuncţie. Aceste două elemente care stau la baza exprimării 
personale şi a deconspiraţii sunt cele două mijloace care vor scoate la lumină 
problemele, dorinţele sau aspiraţiile personale. Opoziţia Lunii cu Jupiter înseamnă 
nevoie de dreptate personală, de a menţine un lucru încă activ, chiar dacă este 
aberant, iar trigoanele lui Saturn cu Mercur şi Chiron înseamnă experienţă 
pozitivă, maturitate, discernământ. Aceste două elemente reuşesc să ne explice, să 
ne prezinte, să ne ilumineze traseele pe care le-am parcurs până acum sau cele pe 
care dorim cu atât de multă insistenţă să mergem. 

Prin urmare, 1 aprilie devine o zi a conflictelor născute din dorinţele 
personale sau din înţelegerile deficitare pe care le aplică propriilor demersuri, 
traseelor pe care am pornit în viaţă sau chiar statutului pe care-l avem în acest 
moment. 

În centrul interesului personal va sta nevoia de dreptate personală, cea care 
este acum formulată într-un mod atât de subiectiv şi enervant pentru anturaj, încât 
anturajul în sine va opune o rezistenţă puternică sau va genera o serie de acţiuni 
care vor fi înţelese greşit de individ. Astăzi individul are impresia că anturajul îi 
este împotrivă, că toate evenimentele pe care le parcurge îl solicită foarte mult, îl 
îndeamnă la muncă şi ar trebui să se bucure de efort, nu de viaţă în sine. Puţini 
sunt cei care se bucură atunci când muncesc, puţini sunt cei care reuşesc să-şi vadă 
în efort, în muncă, rezultate solide şi trainice sau un beneficiu, însă şi mai puţini 
sunt cei care se bucură cu adevărat atunci când se află în faţa acestor promovări, 
deoarece sunt siguri că depășindu-le, evoluează. În general, oamenii sunt 
superficiali, doresc să aibă beneficii cu efort minim, să se urce ca găina pe vârful cel 
mai înalt al grămezii şi să devină şef de trib doar prin adjudecarea acestei poziţii. 

Beneficiile obţinute din funcţii, mai ales cele care sunt nemeritate primesc 
azi o lovitură puternică, în sensul că sunt puse la îndoială deciziile liderului, 
acţiunile sale, planurile de viitor, tot ceea ce ţine de forţa şi puterea acestui individ 
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de a-şi merita poziţia pe care o ocupa. Ziua predispune la conflicte, divergenţe de 
opinii, pierderea de lucruri, distrugerea unor obiecte care se desfăşoară pe 
verticală, ori cele care sunt folosite pentru deplasare. Cei care nu doresc să 
traverseze episoade cu adevărat distrugătoare, cei care doresc să-şi repare ceva din 
ceea ce se anunţă acum ca fiind în criză majoră au nevoie de un exerciţiu de 
sinceritate. Pentru că până acum, această imagine agresată azi a fost susţinută pe 
minciună, adevărul este lucrul cel mai greu de făcut. Este greu să-ți recunoşti 
adevărul, să-ţi promovezi defectele, să te laşi expus, să răspunzi unei provocări 
atunci când până în momentul acela ai urmărit să ascunzi defectul prin tăcere, 
zâmbet, prin a invoca valorile morale sau termeni pe care să nu-i respecţi. Este greu 
să probezi acum iubirea dacă până acum doar ai vorbit despre ea. 

În faţa unui acest neajuns, oamenii devin violenţi, agresivi, recalcitranţi sau 
aleg izolarea categorică pentru o perioadă şi, în intimitate, să-şi defuleze toate 
frustrările, să se arate nemulţumiţi de tot ceea ce se afla în jur şi toţi cei care fac 
parte din intimitatea acestor indivizi să aibă partea de o zi de coşmar. Acești 
oameni nu acceptă să li se spună adevărul în faţă pentru că nu-l înţeleg, nu-l 
acceptă pentru că înainte de toate le inspiră teamă. Teama de adevăr, de 
sinceritate, teamă de a privi viaţa în aspectul ei dur, categoric, aşa cum este 
reprezintă încercarea cea mai mare a zilei. Toate lucrurile au în centrul lor nevoia 
de sinceritate şi necesitatea de a se arăta aşa cum este. Individul este constrâns azi 
de tot ceea ce-i opune rezistenţă, îl judecă, îl critică, să fie sincer să spună ce simte 
şi ce nu, să îşi arate frumuseţea pe care o are în interior, să aibă curajul să se 
prezinte aşa cum este şi să se simtă bine, să descopere că se simte bine făcând asta. 

În felul acesta, descoperim că distrugerea pe care ne-o anunţa careul Pluton 
cu planetele din Berbec este un mare beneficiu. Distrugem o structură iluzorie, un 
mit, o părere falsă pe care o avem despre societate sau viceversa şi reuşim să ne 
apropiem şi mai mult de adevăr. Adevărul întotdeauna zideşte. Tot ceea ce este 
construit pe minciună este suspus eşecului şi în timp, prin ridicolul pe care-l 
reprezintă, îi transformă pe oameni în bufoni. Bufonii sunt ca moda, astăzi ai 
nevoie de unii, mâine de alţii, însă asta reprezintă doar viziunea anturajului. Din 
punctul de vedere al bufonului el trebuie să se afle tot timpul în centrul atenţiei, el 
trebuie să dicteze celorlalţi când să simtă şi când nu, când să râdă şi când să plângă, 
ei trebuie să le spună celorlalţi că nu există suferinţă, nu pentru că ar deţine piatra 
filosofală, ci pentru că rolul lui este acela de a se simți bine şi oamenii din jur, 
auditoriul, trebuie să plătească pentru confortul său. 

Tocmai de aceea recomandarea acestei zile este aceea de a ne depărta de 
orice formă de minciună şi dacă nu reuşim să spunem adevărul sau ni se pare 
absurd, prea complicat sau greu de suportat să îmbrăţişăm tăcerea, să tăcem în 
gânduri şi, în forul interior, să recunoaştem adevărul, oricât de dur ar fi. 

 
Marţi, 2 aprilie 

Marti  2- 4-2013  8:35    Luna(Sag) --> Capricorn 
Marti  2- 4-2013 15:47    Luna(Cap) Sex (Pis) Neptune 
Marti  2- 4-2013 23:24    Luna(Cap) Squ (Ari) Uranus 

 
Luna trece azi în Capricorn şi devenim restrictivi cu sentimentele. Multe 

dintre acestea  le îndreptăm către anturaj chiar când nu suntem siguri pe ele, când 
sunt nerafinate, neprelucrate, în formă brută, neglijând faptul că rezultatul pe care-
l produc sau feedback-ul pe care-l primim pe baza acestora să nu fie cel aşteptat. 
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Luna în Capricorn nu ne vorbeşte însă despre acţiunile în care ne implicăm, 
ci de calitatea emoțiilor, despre gradul de sinceritate, despre intensitatea pozitivă 
sau negativă pe care o atribuim acestor emoţii. Trecând în Capricorn va avea de 
împlinit azi două aspecte: un sextil cu Neptun şi un careu cu Uranus. Combinaţia 
celor două ne aduce în faţa unor nostalgii, a unor episoade care să ne îndrepte spre 
trecut, convingându-ne de faptul că toate lucrurile bune care sunt legate de propria 
viaţă fac parte din trecut. Ceea ce avem în prezent ni se va părea azi insuportabil, 
enervant, neplăcut, imoral, incorect. 

Aceste două unghiuri pe care Luna le împlineşte în ziua de 2 aprilie ne 
îndeamnă spre o anume izolare. Într-un fel ni se prezintă emoţiile, ceea ce trăim în 
adâncul sufletului, în forul interior, în familie, în grupul de prieteni şi alta se 
întâmplă în societate cu relaţiile sociale-profesionale sau cu cele de convenienţă. 
Ceea ce se-ntâmplă în intimitate este plăcut, deconectând, ne incită la inspiraţie, ne 
face visători, flexibili, agreabili însă ceea ce se întâmplă în social, pune o mare 
greutate pe decizii, ca şi cum societatea nu oferă niciodată un suport solid pentru 
ceea ce simte şi doreşte să trăiască individul, ci vine cu reguli rigide, cu o anume 
superficialitate care nu doar că promovează valorile necălite, imature, dar le şi 
distruge pe acelea care doresc să se impună prin muncă, seriozitate sau 
originalitate. În felul acesta, nostalgia ne îndreaptă azi spre a ne reîntâlni cu 
oameni cu care, în trecut, am parcurs evenimente plăcute şi de a le retrăi după 
modelul anterior. Această încercare s-ar putea să fie sortită eşecului dacă este vorba 
de persoane situate la mare distanţă sau dacă este vorba de indivizi la care ajungem 
prin intermediul unor căi de comunicare neconvenţională. Dacă se refuză orice 
acţiune cu impact public, atunci ceea ce se întâmplă în 2 aprilie va pregăti 
evenimentele zilei de 3 aprilie convingându-l pe individ că, pentru a face un pas 
important, pentru a se desfăşura sau pentru a convinge un auditoriu, este nevoie de 
o perioadă de pregătire, să-ţi aduni gândurile, să-ţi găseşti resursele necesare 
pentru a atinge succesul pe care-l aştepţi. 

Pentru cei care lucrează cu energia, care sunt obişnuiţi să folosească 
instrumentele abstracte, 2 aprilie constituie un argument solid, puternic, pentru 
cultivarea preocupărilor spirituale. Ceea ce se află la interior va fi descoperit azi ca 
având un puternic impact, un puternic beneficiu asupra fiinţei, fiind chiar 
vindecător, terapeutic sau deconectant spre deosebire de acţiunile pe care suntem 
constrânşi să le desfăşurăm pe spaţiul public. Aceste persoane vor prefera azi 
izolarea, acţiunile în intimitate, le vor refuza pe cele publice şi se vor felicita că au 
procedat aşa, pentru că promovând valorile intime, spirituale, de fapt se 
depărtează, se desprind de orice formă de conflict sau de agitaţia care s-ar putea 
consuma pe zona publică. De fapt, se protejează de un anumit mod de a înţelege 
sau de a privi evenimentele sociale pentru că ziua de marţi, 2 aprilie nu este o zi în 
care acţiunile pe spaţiul public să aibă o evidenţă specială, ele vor urmări firul 
evenimentelor iniţiat în zilele anterioare şi greutatea ei vine din impactul pe care-l 
are asupra individului. Cu alte cuvinte, nu vor reuşi să distrugă, să compromită sau 
să strice o imagine socială, ci reuşesc să-şi schimbe atitudinea sau părerea faţă de 
aceasta, întărindu-şi încrederea în sine. 

Ziua de 2 aprilie, pentru indivizii care preferă să trăiască în exterior este o zi 
a neîncrederii şi a sentimentului de vină, de culpă. 

Prin urmare, 2 aprilie vine spre noi cu o serie întreagă de evenimente care, 
atunci când vor fi constructive şi benefice, se vor localiza într-un spaţiu restrâns şi 
vor fi iniţiate doar de persoane special instruite pentru a înţelege şi folosi aceste 
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instrumente. Pentru cei mai mulţi ziua va fi centrată în jurul careului Lună-Uranus, 
activ mai mult în a doua parte a zilei care le va aduce o greutate specială și un mod 
deficitar de a înţelege conjuncturile sociale. Astăzi răstălmăcim, gândim greşit şi 
suntem tot timpul pe punctul de a da o replică usturătoare ori de a opune 
rezistenţă, de a nu fi de acord cu lucrurile pe care nu le înţelegem. Ceea ce 
înţelegem putem ierta, accepta, depăşi, ceea ce este foarte potrivit şi benefic pentru 
echilibrul sufletesc. Cei care sunt angrenaţi într-un proces de evoluţie spirituală, 
care lucrează cu energia, care sunt obişnuiţi cu astfel de încercări, vor considera că 
lucrurile care nu funcţionează, care nu se sincronizează, toate aceste obstacole, 
toate aceste impedimente care se fac vizibile pe zona socială sunt argumente în 
favoarea cultivării unei vieţi morale, spirituale sau îndemnuri spre a ne ocupa de o 
gândire pozitivă, de emoţiile pozitive, de practica spirituală, de linişte, de Pace. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne asculta vocea sufletului, 
de a fi în ton cu ceea ce simţim că avem nevoie nu neapărat cu recomandările sau 
cu regulile după care am funcţionat până acum. Anumite lucruri pe car ele simţim 
azi vor părea stranii, neconforme cu regulile după care am funcţionat însă s-ar 
putea să fie singurele elemente care să ne protejeze de o tensiune, de un stres 
psihic, afectiv sau organic. Luna în Capricorn conferă o sensibilitate aparte faţă de 
stres în sensul că va aduce un conflict între necesitate şi plăcere personală în aşa fel 
încât totul să pară greoi, apăsător, neplăcut sau indecent. 

 
Miercuri, 3 aprilie 

Miercuri  3- 4-2013  1:34    Luna(Cap) Sex [Sco] Saturn 
Miercuri  3- 4-2013  4:02    Luna(Cap) Sex (Pis) Chiron 
Miercuri  3- 4-2013  4:10    Luna(Cap) Con (Cap) Pluto 
Miercuri  3- 4-2013  7:36     Sun (Ari) Squ (Cap) Luna(Half Moon) 
Miercuri  3- 4-2013 10:12    Luna(Cap) Squ (Ari) Venus 
Miercuri  3- 4-2013 11:56    Luna(Cap) Sex (Pis) Mercury 
Miercuri  3- 4-2013 13:34    Luna(Cap) Squ (Ari) Mars 
Miercuri  3- 4-2013 16:18    Luna(Cap) Sex [Sco] North Node 

 
Ajunsă în Capricorn Luna va traversa conjuncţia cu Pluton, nu înainte de a 

împlini două sextile, unul cu Saturn şi altul cu Chiron, devenind planetă focar în 
triunghiul minor pe care-l desenează pe cer. De asemenea, pentru că în zilele 
anterioare am avut Soarele în careu cu Pluton, apropierea Lunii de Pluton, aduce 
împlinirea Ultimului Pătrar, deci a ultimului careu între luminarii. Ulterior acestui 
moment Luna va mai împlini patru aspecte: două careuri cu Venus şi respectiv 
Marte, două sextile cu Mercur şi respectiv  Capul Dragonului. 

Unghiurile care se împlinesc azi ne va vorbi despre necesitatea de a vorbi sau 
de a fi iubit. Aceste elemente ţin să se aşeze să se susţină iniţial pe elemente de 
logică. Necesitatea iubirii este în contextul social de acum expresia unei condiţii 
sociale, a vârstei sau a nevoii de a supravieţui. În realitate, iubirea nu poate fi 
condiţionată de nimic din toate aceste lucruri, însă pentru noi, cei de aici care nu 
avem necesitatea iubirii înscrisă în structurile conştiente căutăm tot felul de 
subterfugii, tot felul de mijloace şi expresii pentru a ne justifica modul în car eo 
facem sau dacă trebuie sau nu să iubim. Luna în Capricorn nu ne îndeamnă să 
iubim, ci ne detaşează de acest context în care necesitatea iubirii devine esenţială. 
În felul acesta, iubirea capătă expresia vârstei, a perioadei sau a condiţiei sociale. 
Foarte mulţi ajung în punctul în care să-şi ucidă iubirea, considerând aceasta o 
necesitate sau în cel mai fericit caz un sacrificiu pe care-l fac pentru a supravieţui 
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unui mediu agresiv sau solicitant. În realitate, ei dau curs unei carențe, scot la 
lumină un deficit afectiv, dar şi deopotrivă mental, adică faptul că s-au autoeducat 
să nu pună iubirea, sentimentul pe primul plan. Expresii gen �Iubirea trece prin 
stomac� sau �Nu mai sunt la vârsta la care să iubesc� sunt doar câteva dintre 
argumentele care azi ni se vor părea foarte importante, atât de importante încât să 
dăm curs nevoii de a munci, de a ne consuma tot timpul pentru activităţi care ne ţin 
în tensiune, care ne epuizează energia şi care nu reuşesc să ne rezolve nimic din 
punct de vedere sufletesc, moral, afectiv, ci dimpotrivă ne accentuează acele relaţii 
care trec prin momente de criză. Momentele de criză prin care trecem acum, în 
această perioadă, nu sunt specifice lunii aprilie, nu au fost specifice nici lunii 
martie, ci sunt caracteristice anului 2013, reprezentativ în lupta individului cu sine 
însuşi. În acest gen de confruntare, oamenii uită că sunt fiinţe foarte complexe şi se 
văd pe bucăţi, pe fragmente. �Eu reprezint funcţia�, �Eu reprezint vârsta�, �Eu 
reprezint statutul� său �Eu nu reprezint nimic�. Toate acestea sunt făcute pentru a 
izola sentimentul, pentru a ne ţine departe de liniştea pe care ne-o conferă un 
sentiment cald şi sincer. Frumuseţea corpului, aspectul fizic, nevoia de a demonstra 
o anume frumuseţe de ordin material ori un rafinament artistic, prin metodă, prin 
tehnică, prin elemente componente care numai când sunt unite să poate prezenta 
imaginea întregului, nu fac decât să ne depărteze de acest sentiment. Iubirea este 
un sentiment simplu care poate genera romantism, melancolie, ne poate duce în 
situaţia în care să îmbrăţişăm o suferinţă, să ne privăm de anumite lucruri însă nu 
pentru a se anula pe sine, ci pentru a depăşi un impediment social, personal, un 
obstacol, pentru a învăţa ceva, pentru a cunoaşte, pentru a trăi. Atunci când aceste 
argumente sunt construite, menţinute sau prezentate pentru a justifica lipsa iubirii 
acestea nu sunt decât defecte ale individului, nu ipostaze existenţiale şi nici într-un 
caz încercări ale vieţii. 

Când au defecte oamenii se ceartă cu ei înşişi, îşi spun tot felul de lucruri pe 
care nu reuşesc să le spună într-un cadru oficial sau nu reuşesc să le formuleze faţă 
de un individ într-un mod inteligibil. Faţă de sine au îndrăzneală, au susţinere, sunt 
acceptaţi sau le sunt construite, desenate conjuncturile sociale în aşa fel încât 
replica, argumentul sau ideea pe care le lansează să fie încadrate perfect. Ezoteriști 
numesc acest proces “dialog interior� şi este de la sine înţeles că azi, fiind marcați 
de careuri şi sextile, adică de unghiuri care se adresează proceselor interioare bune 
sau rele, acest dialog interior este hrănit din abundenţă. Tocmai de aceea este 
nevoie de cultivarea unui sentiment cum este iubirea, de a descoperi dacă nu 
cumva încercările vieţii (pentru că toţi avem parte de aşa ceva) nu sunt elemente 
care ascund deficitul afectiv, deşi le prezentăm ca pe instrumente menite să ne 
afişeze, să ne prezinte ca pe nişte eroi ale unei vieţi comune. Atunci când nu mai 
reuşesc să mai facă faţă problemelor sociale oamenii îşi ridică ochii spre cer şi 
aşteaptă ajutorul unor forţe subtile sau ajutorul lui Dumnezeu, fiind convins că 
acolo există entitatea, fiinţa sau forţa cea mai puternică menită să rezolve probleme 
cu care ie se confruntă. Aceasta manieră de a se îndrepta spre suflet, pentru că 
implică raportarea la un etalon superior, ar trebui să-i ducă pe oameni spre iubire, 
spre iertare, spre înţelegere sau măcar spre linişte. Atunci când nu se întâmplă 
acest lucru ei se descoperă, ca fiind nişte fiinţe făţarnice, ascunse, care doresc să 
păcălească viaţa, să fugă de probleme, de suferinţă, de responsabilitate şi pentru a-
şi rezolva această problemă fără a se schimba sau transforma, adică pentru a 
învinge obstacolul, se aliază cu cel mai puternic. 
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Din acest proces descoperim că atât în latura pozitivă cât şi în cea negativă, 
absenţa iubirii, atunci când vine vorba de apelul la o forţă atât de puternică pe care 
ei o plasează în subtil lucrurile par să fie doar puţin diferite, însă ca făcând parte 
din acelaşi segment. Fie că nu se ceartă, ca nu opun rezistenţă, că sunt mai liniştiți 
mai calmi sau că doresc să desfiinţeze totul în jur atunci când fac asta fără a 
respecta individul, fără iubire, nu reprezintă decât fețe diferite ale aceleiaşi monede 
numită: lipsa de iubire. 

Deşi exemplul maeştrilor este reprezentativ în acest sens cei care sunt 
educaţi să nu iubească şi care îşi oferă în fiecare zi argumente în favoarea acestui 
comportament vor vedea o atitudine dură a unui profesor, a unui maestru ca fiind 
încărcată de agresivitate, ca sfidându-le sentimentul blajin şi delicat al iubirii şi nici 
într-un caz această forţă absolut firească a naturii care este îndreptată spre elev, 
discipol, practicand pentru a corecta un comportament. Această forţă dură a 
maestrului nu distruge caracterul, ci îl cizelează, nu calcă în picioare fiinţă umană, 
ci dimpotrivă îi arătă cât de importantă este îndreptând-o spre normalitate şi 
constrângând-o să activeze numai în această zonă. Prin acest comportament 
maestrul doreşte s-ai spună discipolului că este o fiinţă atât de importantă, de 
valoroasă şi de puternică încât anomalia sa poate genera fenomene sociale identice 
cu ceea ce trăieşte şi simte. În felul acesta, avertismentul unui maestru, cel care 
vine spre noi azi sau în general pe conjuncturi de acest fel şi care ar suna �Ai grijă 
să nu te împiedici!� nu înseamnă că a pus discipolul în imposibilitatea de a depăşi 
obstacolul, nu înseamnă că maestrul este vinovat că discipolul s-a împiedecat. 
Aceste lucruri iau o înfăţişare absurdă în mintea dezordonată a celor care sunt total 
lipsiţi de iubire, care nu sunt împăcaţi cu propria fiinţă şi care nu văd soluţia pe 
zona publică decât în preajma fiinţelor care în loc să-i ajute să evolueze, le tolerează 
imperfecţiunile. Sunt entităţi atât de sătule de dizarmoniile proprii încât au nevoie 
de forţe pozitive mult mai mari decât negațiile lor pentru a le compensa acest 
deficit de încredere. A le vorbi acestora despre iubire, pe acest context cum se 
întâmplă azi, înseamnă a nu le atenta deloc la dizarmonia pe care o trăiesc, 
înseamnă a nu le spune adevărul, a nu-i afecta în niciun fel, ci ale privi defectele şi a 
minţi ca acestea sunt calităţi. 

Construcţia astrală a zilei de 3 aprilie se înscrie în acest complex de factori, în 
această construcţie şi pentru că Luna face sextil cu Coada Dragonului care este în 
urma sa, soluţiile pe care le vedem azi ar putea să nu fie puse în aplicare, ele fiind 
cel mult demersuri care continuă acţiuni promovate şi în zilele anterioare. 

Prin urmare, ziua de 3 aprilie reprezintă o ipostază a vieţii personale care 
ne aduce la lumina diferențe faţă de ziua de ieri, ca într-o oglindă, defectele cele 
mai mari pe care le avem şi ne constrânge să le privim, să le gândim, să le analizăm 
şi să le vedem într-un alt context, unul mult mai mare, mai deschis sau mai 
apropiat de înfăţişarea adevărată a ceea ce ar trebui să reprezentăm noi ca fiinţă. 
Minciuna individului este astăzi sancţionată sau promovată adică expresia 
personală a ceea ce a reprezentat până acum va atinge unul din cele două extreme, 
depărtându-l pe individ şi convingându-l că este mult mai simplu să trăieşti în 
absenţa unui sentiment responsabil, în absenţa iubirii, pentru că asta înseamnă 
sarcini suplimentare, grijă, efort, sau poate chiar să munceşti pentru alţii, fără să 
obţii nimic în schimb, fără să ai garantul că munca, efortul, timpul, vor fi apreciate. 

Caracterul pozitiv al acestei zile va reprezenta, aşadar, un fir foarte subţire pe 
care doar cei cu o practică spirituală temeinică reuşesc să–l depăşească. Ceilalţi vor 
fi confuzi, tulburaţi, nemulţumiţi că le ies prea mulţi oameni în cale, li se spune 
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verde în faţă sau nu li se spune ceea ce doresc să audă, că li se deschide prea des 
uşa, că s-au împiedecat pentru că asta au citit la horoscop dimineaţa şi, deci, este de 
vină cel care a scris previziunea, că vremea nu este aşa cum ne-am dorit de 
dimineaţă şi că, pentru ca tabloul să fie complet, mai suntem şi de vină că ni s-a 
părut că va ploua şi am cărat umbrela toată ziua, că am avut la adresa unor 
persoane anumite intuiţii, anumite impresii, anumite stări care nu se mai dovedesc 
a fi reale. Toate acestea, în mintea unui om comun, generează confuzii teribile şi în 
acelaşi timp devin argumente în favoarea faptului că iubirea nu mai are loc şi că 
pentru a o îmbrăţişa avem nevoie de un context social utopic. Însă, chiar și așa, 
contextul astral al acestei zile nu ne pune în dificultatea de a explora altceva decât 
ce am trăit până acum, însă ne oferă şi îndemnul de a vedea şi de a înţelege că 
printre toate aceste ipostaze, printre toate aceste evenimente care au deja eticheta 
pusă, despre care ştim totul, care sunt perfecte pentru că le-am tot explorat până 
acum, găsim şi câteva care s-au transformat în timp şi care ne pot oferi soluţii 
miraculoase sau măcar practice pentru a depăşi acest impas. 

Aceste soluţii pot veni chiar din timpul nopţii de marţi spre miercuri sub 
forma unor rememorări, a unor vise, sub forma unor impresii care ne vin din 
subconştient şi care se menţin până dimineaţa adică sunt generate de cele două 
sextile pe care Luna le împlineşte cu Saturn şi respectiv Chiron, dar şi de conjuncţia 
cu Pluton. Începând de azi aceste impresii devin purtătoare ale unor îndemnuri 
neobişnuite, diferite faţă de ce am trăit până acum. Dacă le observăm, dacă le 
acordăm atenţia cuvenită, dacă le şi cultivăm acestea vor reuşi, în termen de o 
săptămână, când Luna va atinge conjuncţia cu Uranus de săptămâna viitoare, şi îşi 
va încheia statutul de distribuitor de lumină între Pluton şi Uranus, să ne 
pregătească pentru anumite acţiuni sociale, pentru demersurile publice în care vom 
fi implicaţi începând cu 20 aprilie, de când Marte va trece în Taur. Ceea ce vine 
spre noi acum, începând de azi timp de o săptămână, vor fi seminţele unor acţiuni 
ale căror plăntuţe vor fi vizibile începând cu 20 aprilie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi mai puţin instinctuali, de a 
gândi mai mult şi, mai ales, de a gândi în favoarea caracterului pozitiv al ideii, al 
emoţii în aşa fel încât iubirea să aibă loc printre toate acestea şi gândurile oricât de 
apăsătoare sau de exuberante ar fi să nu ocupe tot spaţiul adâncimilor sufleteşti, ci 
să lase loc, măcar într-un colţ, sentimentelor de comuniune, de linişte, de Pace, de 
interacţiune, adică iubirii. 

 
Joi, 4 aprilie 

Joi  4- 4-2013 11:41    Luna(Cap) --> Aquarius 
Joi  4- 4-2013 15:49   Pluto (Cap) Sex (Pis) Chiron 
Joi  4- 4-2013 23:40    Luna(Aqu) Con (Aqu) Juno 

 
Astăzi, în preajma prânzului, Luna va trece din Capricorn în Vărsător ceea ce 

va face ca în prima parte a zilei să fim în Perioada fără direcţie. Ulterior acestui 
ingres, la câteva ore distanţă, se va împlini sextilul lui Pluton cu Chiron, iar spre 
seară, cu puţin timp înainte de miezul nopţii, Luna să-şi împlinească primul aspect 
al tranzitului său prin Vărsător – conjuncţia cu Junon. Trecerea Lunii în Vărsător îi 
face pe oameni vorbăreţi, deschiși comunicativi, înclinaţi să-şi împărtăşească din 
cunoştinţele proprii şi în acelaşi timp să şi asculte care sunt părerile celorlalţi 
despre ceea ce primesc.  
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Luna în Vărsător devine un fundal pentru sextilul pe care Pluton îl împlineşte 
cu Chiron. Acest aspect leagă zodiile Capricorn şi Peşti, două zodii reci, una foarte 
uscată, altă foarte umedă, pentru a construi un ideal important pentru cei care sunt 
preocupaţi de carieră, de viaţă socială, ori pentru a asigura o reechilibrare a 
funcţiilor fiziologice, o reechilibrare emoţională, adică atingerea punctului de 
vindecare pentru cei care sunt preocupaţi mai mult de dimensiunea personală a 
vieţii. 

Relaţia dintre Pluton şi Chiron este, din fericire, una de administrare. Pe 
acest fundal încărcat, tensionat, complicat, ce este dominat de careul dintre Pluton 
şi planetele din Berbec sextilul Pluton-Chiron, dacă ar fi fost creator de valori ar fi 
adus o greutate în plus contextului de acum. El este însă administrator de valori, 
gestionează nişte principii, gestionează nişte resurse, administrează un fond sau 
vine cu un diagnostic pe o problemă care este instalată de mult timp. Calitatea 
demersurilor ori rezultatele acestor investigaţii sunt susţinute mult de tranzitul 
Lunii prin Vărsător. În felul acesta, importanţa acestei zodii în horoscopul personal 
devine acum covârşitoare. Ceea ce vine din această relaţie de sextil nu este însă 
complicată. Celelalte unghiuri, pe care le-am văzut de-a lungul lunii martie sau care 
vor veni de acum încolo, au o anume componentă dificilă, un mod neobişnuit de a 
acţiona şi tocmai de aceea unele dintre ele, pentru anumite persoane, devin 
inoperabile. Nu este cazul sextilului dintre Pluton şi Chiron pentru că el vine cu 
lucruri simple, cu soluţii inventate, create, alcătuite din tot ceea ce avem la 
îndemână. Această desfăşurare a soluţiei, această aplicare a soluţiei va comporta un 
crescendo interesant încât să nu depindă nici măcar de puterea de pătrundere a 
individului. Cu un minim de forţe, de putere, de înţelegere oamenii reuşesc să 
creeze acum lucruri minunate. Sunt dintr-odată atenţi la lucrurile din casă. Le 
aşează, iar după ce le-au aşezat văd că sunt dispuse în aşa fel încât să destabilizeze 
energia locului. După ce au văzut că pot armoniza locului, prin aplicarea anumitor 
principii, de exemplu, din Feng Shui, încarcă locul cu emoţiile lor pozitive şi viaţa 
lor comportă acum un crescendo pozitiv, interesant, care este alimentat puternic de 
acest sextil. Dacă Pluton în Capricorn înseamnă explorarea resurselor din locuri 
greu accesibile şi poate chiar descoperirea unor lucruri remarcabile. Chiron din 
Peşti înseamnă extindere către domenii extrem de diverse, variate. În ambele 
cazuri, diversitatea informaţiilor, bogăţia şi abundența lor pun pe structurile 
mentale o greutate în ceea ce priveşte administrarea lor. Suntem solicitaţi pe 
înţelegere, pe comunicare, pe acţiune însă nu la scenă deschisă, ci într-un cadru 
intim, pentru noi înşine, cu aplicabilitate într-un cadru foarte restrâns şi pe o 
durată scurtă. Rezultatul acestei structuri complexe este unul care modelează fiinţa, 
care o face mai puternică, sporeşte isteţimea minţii şi întăreşte memoria. Toate 
acestea se vor susţine pe o stare de sănătate mult mai bună, pe o vitalitate mult mai 
puternică şi spre seară când Luna şi Junon vor fi în conjuncţie vom descoperi 
aceste lucruri şi la ceilalţi din jur reuşind să construim conversaţii ori să realizăm 
un schimb de altă natură în acest segment al mulţumirilor create sau descoperite 
de-a lungul zilei. 

Acest lucru se deduce din faptul că sextilul dintre Chiron şi Pluton constituie 
una din componentele configuraţiei numită Aripi de pasăre construită împreună cu 
planetele din Berbec şi Jupiter din Gemeni. O trăsătură definitorii a acestei 
configuraţii este aceea că îşi foloseşte careurile drept condiţionări şi sextilele de pe 
margine drept soluţii. În felul acesta, sextilul dintre Pluton şi Chiron este intim 
legat de sextilele pe care Jupiter îl realizează cu planetele din Berbec. Ceea ce 
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reuşim să remediem într-un cadru intim, vindecarea pe care o obţinem ori sporirea 
stării de vitalitate, reaşezarea lucrurilor în forul interior după prioritate sau 
necesitate, reprezintă ecoul personal, intim al transformărilor pe care suntem 
dispuşi să le parcurgem la nivel social. Sigur, la nivel social încercările sunt de altă 
factură ele sunt mult mai ample şi cer alte metode de lucru şi alte tipuri de 
informaţii, însă legătura dintre acestea se realizează prin rezultatul pe care-l 
obţinem. Ființa socială devine mult mai stabilă prin ceea ce va folosi pe zonă 
publică, iar în intimitate va fi mulţumită şi încântată, sigură şi liniştită pe ceea ce-şi 
construieşte. Atunci când aceste elemente vor fi combinate, adică atunci când se va 
trece de la sextil (flexibilitate) la careul (conflict interior) se trece la careul dintre 
Jupiter cu Chiron şi careul lui Pluton cu steliumul din Berbec. Asta înseamnă că 
echilibrul interior nu va putea fi înţeles, valorile persoane vor fi ridiculizate, 
marginalizate, ignorate de dragul unui conflict preluat din alte medii sau adus din 
trecut. 

Energia acestei zile doar ne arată ca printr-o fereastră ceea ce se întâmplă 
afară, dar, în acelaşi timp, ne spune că elementele pe care le vedem în exterior nu 
ne aparţin, iar ceea ce vedem nu este decât un episod în care, probabil, din când în 
când, vom avea şi noi câte o intervenţie scurtă. Nu trebuie să ne identificăm cu ceea 
ce vedem în cadrul altor familii, pe zona publică sau în alte părţi ale globului. Ceea 
ce se întâmplă la noi ne reprezintă şi putem merge mai departe sau putem 
supravieţui doar dacă ne rezolvăm problemele de factură internă. Ajutorul din afară 
nu ne este acum util şi dacă el este oferit atunci scopul său este unul tendenţios. 

Prin urmare, ziua de 4 aprilie aduce o notă distinctivă faţă de celelalte zile, 
în primul rând prin faptul că Luna trece în Vărsător şi ne incită spre comunicare, 
spre schimb de experienţă, spre o gândire liberă sau chiar spre cultivarea 
sentimentului de libertate, iar pe de altă parte ne trezim în faţa unei conjuncturi 
binecunoscute sau suntem invitaţi să gestionăm, în etape, fără o presiune anume, 
un fond existent deja. În general, acest fond vizează segmentul personal, vizează 
viaţa de familie, intimitatea, însă această intimitate poate fi extinsă, integrăm în ea 
mai multe persoane, fiecare cu individualitatea sa. 

Combinaţia dintre Pluton din Capricorn şi Chiron din Peşti înseamnă 
combinaţia dintre două izvoare, dintre două surse de informaţii, fiecare având rolul 
de a domina segmentul în care activează. Pe de o parte, Pluton din Capricorn nea 
duce o bogăţie de informaţii venite din interior, prin explorare în profunzime, în 
timp ce Chiron din Peşti se extinde pe orizontală, pe mai multe domenii, reuşind 
prin interpelări variate, diverse, realizarea unor conexiuni ample, complexe între 
toate aceste elemente care ies la lumină azi. 

Ceea ce vine acum spre noi este simplu. Tocmai de aceea până şi cei care se 
tem de schimbare, care nu urmăresc să aplice vieţii personale modificări 
importante, ci doar primesc, accepta ceea ce li se oferă, au parte de o zi liniştită, 
constructivă, plăcută. 

Elementele negative care pot apărea azi vin din tendinţa de a face confuzie 
între viaţa personală şi cea socială. Atunci când se realizează acest lucru se trece de 
la mulţumirea obţinută prin gestionarea unui fond mai mult sau mai puţin simplu, 
prin mulţumirea obţinută în crescendo, la tensiunea care survine din divergentele 
de opinii, diferenţele culturale, cele dintre sexe sau chiar orientarea religioasă. 
Toate aceste lucruri care atunci când sunt lăsate în locul unde se manifestă, nu 
prezintă niciun pericol, adesea nici nu ne atrag atenţia, atunci când sunt transferate 
într-o altă zonă, una improprie, ele devin explozive, adevărate bombe cu ceas. Pe 



Săptămâna 1 – 7  aprilie 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 28 martie  2013, ora 17:21 

ideea �credinţa mea este mai puternică, renunţă la credinţa ta� toate aceste 
recomandări făcute, chiar cu bune intenţii, inflamează relaţiile şi le duc într-o zonă 
unde foarte uşor se poate pierde controlul chiar dacă el este susţinut pe principii de 
viaţă solide. 

4 aprilie este o zi de vindecare, o zi în care oamenii se exprimă pentru a se 
lămuri, pentru a se mulţumi unul pe celălalt nu pentru a-şi invada intimitatea, nu 
pentru a-şi înlocui unii altora diverse elemente din forum personal, nu după modul 
cum gândesc ei, ci după cum gândesc ceilalţi. 

Tocmai de aceea recomandarea este aceea de a ne respecta azi intimitatea, de 
a lăsa individul din preajmă, grupul care se manifestă în preajma noastră să se 
desfăşoare aşa cum consideră de cuviinţă. Orice acţiune asupra sa ne face să trecem 
de pe sextil (flexibilitate) pe careu (conflict interior), iar asta implică trecerea de la 
mulţumire la tensiune, divergenţe de opinii sau chiar conflicte pe nişte lucruri 
simple, banale şi nu ne conferă niciun rezultat. 

 
Vineri, 5 aprilie 

Vineri  5- 4-2013  3:02    Luna(Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Vineri  5- 4-2013  4:47    Luna(Aqu) Squ [Sco] Saturn 
Vineri  5- 4-2013  9:26    Luna(Aqu) Tri (Gem) Jupiter 
Vineri  5- 4-2013 15:10     Sun (Ari) Sex (Aqu) Moon 
Vineri  5- 4-2013 15:35 Mercury (Pis) Tri [Sco] North Node 
Vineri  5- 4-2013 18:59    Luna(Aqu) Sex (Ari) Venus 
Vineri  5- 4-2013 19:55    Luna(Aqu) Squ [Sco] North Node 
Vineri  5- 4-2013 20:21    Luna(Aqu) Sex (Ari) Mars 

 
În a doua zi de Vărsător (Lună în Vărsător) Luna împlineşte nu mai puţin de 

şapte aspecte şi, pe acest fundal, Mercur se va afla în trigon cu capul Dragonului. 
Va reuşi, pentru că se afla în sextil cu Coada Dragonului, să medieze tendinţa 
Nodurilor, ceea ce va face din această zi una menită să ne destindă, să ne scoată din 
rutină, din lucrurile simple, din lucrurile pe care le descoperim în forul personal 
sau pe care le inventăm pentru un scop ce ne bucură pe noi, nu şi pe ceilalţi, adică 
nu va mulţumi şi nu va încânta grupul de apartenenţă. 

Trigonul Lunii cu Jupiter, împlinit chiar de dimineaţa pe zodii de aer, 
înseamnă discuţii lungi, interminabile, comunicare simplă cu cei din preajmă, 
optimism, deschidere, transfer de informaţii sau de valori, toate acestea având ca 
focar steliumul din Berbec care se apropie cu paşi repezi de destrămarea sa. Astăzi, 
practic, este ultima zi în care Soarele şi Uranus se vor mai afla încă în conjuncţia 
lărgită pe care o formează de ceva timp. Acest stelium, devenind focarul 
triunghiului minor împlinit cu Luna şi Jupiter, face din această zi un fel de 
ultimatum al bucuriei de moment. 

Fiind pe crucea fixă, în Vărsător, Luna va fi în careu cu Axa Dragonului, iar 
asta înseamnă că bucuriile de acum le vom plăti scump sau va exista tendinţa ca din 
neglijenţă, din prea mult entuziasm, din prea multă efervescență să punem prea 
multă greutate pe decizii importante ori pur şi simplu să le stricăm considerând că 
este mult mai importantă distracţia decât seriozitatea, munca sau rezultatul 
acţiunilor în care ne-am implicat de la începutul săptămânii până acum. 

Prin faptul că Mercur mediază tendinţa Nodurilor prin intermediul Nodului 
de Sud înseamnă compensare, iar această compensare când vine vorba de Mercur 
din Peşti ia o notă personală. Evident, asta înseamnă că motivele pentru care noi 
dorim să ne implicăm într-o acţiune, argumentul pe care-l folosim pentru a devia 
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de la cale ori pentru a ne îndrepta către un anumit rezultat sunt extrem de 
personale şi s-ar putea să nu fie deloc înţelese de anturaj, nu ne va interesa acest 
aspect pentru că rezultatele a ceea ce facem noi acum nu au vizibilitatea imediată, 
nu sunt văzute acum, în această săptămână, ci la vară, în luna iulie, după ce Saturn 
îşi va reveni din mersul retrograd. 

Acum repararea trecutului poartă o amprentă aparte numită putere 
personală încercând, prin tot ceea ce facem, să dovedim că anterior am reacţionat 
greşit nu pentru că nu am ştiut sau nu am putut, ci pentru că anumite evenimente 
ne-au lăsat pe neprevăzute. Acum avem tendinţa să realizăm primele etape ale 
demersului în acelaşi mod ca în trecut însă finalitatea va fi alta, una mult mai bună, 
constructivă, benefică, care abundă în informaţii sau care ne conferă o mulţumire şi 
o încântare aşa cum ar fi trebuit să se fi întâmplat şi în trecut. 

Există şi o altă componentă care ne vine din acest trigon între Mercur cu 
Capul Dragonului şi anume o senzualitate. Se dezvoltă o anume atracţie între 
oameni, cea care s-ar putea să îi ducă pe aceştia în ipostaza în care să-şi piardă 
cumpătul, controlul, să uite de experienţele dificile ale vieţii şi să considere că dacă 
acum se simt bine rezultatul va fi în consonanţă cu această stare a lor. Din 
nefericire, nu, consonanță nu poate fi pentru că fundalul oferit de Lună primeşte 
din partea lui Saturn şi din partea Capului Dragonului unghiuri disonante. Nu 
evenimentul social va fi cel care va fi şubrezit, ci atitudinea individuală, părerea 
individului, părerea noastră despre una sau mai multe persoane din jur ori ne 
rămâne aşa un gust amar faţă de o anume situaţie, o conjunctură pe care am 
parcurs-o acum. Urmând ca anul viitor, doar pe baza a ceea ce ni s-a-ntâmplat 
acum, să evităm genul acesta de practici, de discuţii ori genul acesta de întâmplări 
în care ne-am consumat astăzi toată energia. Cu alte cuvinte, încercarea de a ne 
simţi bine la o întâlnire jovială cu prietenii ori la o conferinţă, o întâlnire tematică, 
într-un grup va lua o întorsătură neaşteptată. Vor fi elemente care ne vor aminti de 
lucrurile plăcute pe care le-am experimentat în acele evenimente însă ansamblul ei 
va fi dominat de o anume senzualitate, de glume cu substrat tendenţios ori de o 
anume superficialitate, ceea ce unora s-ar putea să nu le convină. 

Pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt angrenaţi într-un proces de 
cercetare spirituală, trigonul lui Mercur cu Capul Dragonului înseamnă trezirea 
intuiţiei, cunoaştere prin experimentare, prin transfer energetic, prin dizolvare, 
prin topire, prin extinderea conştiinţei către alte zone şi asta înseamnă îmbogăţirea 
patrimoniului personal, cu stări, atitudini, gânduri, poate chiar înţelegerea unor 
gânduri care până acum au fost ţinute departe de cunoaşterea individuală ori la 
care nu am ajuns așa cum ne-am fi dorit. Mercur în Peşti are această calitate de a se 
extinde chiar în defavoarea individului (în Peşti el este în exil) reuşind să-şi 
consume toată energia de care dispune pentru înţelegere, pentru cunoaştere. Poate 
surveni în acest proces de extindere a câmpului conştiinţei o anume secătuire, o 
devitalizare, o pierdere a vitalităţii, un consum brutal al acesteia până la limita 
vlăguirii. Foarte puţini sunt cei care vor putea să se oprească atunci când acest 
proces s-a declanşat deja. Sunt multe beneficii care se obţin din menţinerea 
procesului şi doar faptul că s-a mai întâmplat în trecut îi poate determina să se 
oprească pentru că doar prin experimentele anterioare ştiu unde pot ajunge. În 
ezoterism circula adesea ideea că a lucra cu noţiunile superioare presupune a lucra 
cu elementele superioare, cu afectivitatea, cu intuiţia sau cu alte elemente ale 
mentalului superior presupune în mod obligatoriu o anume purificare a structurilor 
inferioare, cele care ţin de instinctul de supravieţuire, de controlul energiei sexuale 
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ori de modul în care ne exprimăm, modul în care ne raportăm la ceilalţi ori ne 
facem cunoscută importanța de sine. 

Atunci când nu există o armonie între cele două tipuri de structuri personale, 
a lucra foarte mult cu noţiunile superioare, fără a dispune de un rafinament 
psihoafectiv nativ sau dezvoltat prin educație, înseamnă a secătui structurile 
inferioare ale fiinţei şi, în faţa acestui proces, ne vom comporta ca şi cum vrem să 
ridicăm o casă cu trei nivele fără a avea fundaţia necesară. Casa poate fi ridicată, 
însă în momente de cumpănă, atunci când survin anumite procese naturale ori 
antropice structura cade. Aşa se poate întâmpla astăzi dacă ne extindem prea mult 
în dimensiunea exterioară fără a avea corpul pregătit, fără a avea o educaţie 
necesară, fără a avea o bază solidă. Tocmai de aceea în orice practică spirituală, în 
orice curent spiritual există un set de reguli pe care individul trebuie să-l respecte 
dacă doreşte ca structura sa personală, ca elementele pe care doreşte să le 
construiască să fie solide şi să dureze în timp. Altfel, își construieşte castele de nisip 
şi din când în când va fi constrâns din cauza caracterului iluzoriu al acestora să o ia 
de la capăt. 

Impulsul de a ne extinde către aceste noţiuni tocmai pentru că este vorba 
despre Mercur în Peşti, care înseamnă şi depersonalizare, ne poate duce către 
limite foarte înalte, către zone periculoase pe care în timpul procesului să nu le 
simţim aşa. 

Pentru omul comun ziua de 5 aprilie va fi însă marcată de nevoia de a se 
exprima de a face un schimb de impresii cu cei din jur şi de a obţine beneficiu din 
toate acestea. Nu-l interesează ce pierde, ce dă la schimb important este să câştige 
puţin din ceea ce-şi propune. 

Prin urmare, 5 aprilie devine o zi importantă pentru cei care se mulţumesc 
cu câştiguri mici. Cei care sunt ambiţioşi, care doresc să-şi extindă câmpul 
conştiinţei, care vor să-şi îmbunătăţească nivelul de cunoaştere, să fie mai puternici 
prin ce știu, prin ce deţin şi în timp să şi demonstreze acest lucru ziua devine 
apăsătoare, periculoasă prin caracterul ei benefic pentru că îi duce dincolo de limita 
rezistenţei personale. Aceştia nu vor şti când au depăşit această limită şi foarte greu 
se pot opri, doar cei care au mai trecut prin aşa ceva, doar cei care se ocupă de 
practica spirituală de ceva timp sau care au un autocontrol nativ reuşesc să se 
oprească şi să spună �Este suficient pentru azi, mai este şi mâine o zi”. 

Chiar dacă mulţi dintre ei şi-i iau ca exemplu pe pustnici, pe cei care se 
izolează în peşteri pentru a medita şi-şi folosesc din cele 24 de ore ale zilei 18 
pentru practica spirituală, aici în această lume lucrurile funcţionează după alte 
reguli. Ei au ajuns în izolare după ce au trecut o perioadă de pregătire, după ce au 
probat lor înşişi că pot rezista antrenamentului dur auster pe care-l presupune 
viaţa în izolare. Nu se va pune problema azi să trăim în izolare, ci doar pentru cei 
care urmăresc să-şi extindă câmpul conştiinţei. Cei mai mulţi dintre oameni se 
bucură să-şi folosească simţurile la maximum şi tendinţa acestei zile, din punct de 
vedere energetic, va fi una de joasă vibraţie. Distracţiile vor avea un caracter 
tendenţios şi tocmai de aceea, dacă dorim să participăm la astfel de evenimente, 
este nevoie să ne pregătim din timp pentru că experienţele de viaţă, maturitatea, 
bunul simţ, respectul sunt elemente care vor conta mai puţin şi mai importante vor 
fi exploziile temperamentale, veselia, râsul, consumul energiei vitale sau orice altă 
preocupare care ţine de distracţie. 

Prin orice facem azi vom realiza că suntem în posesia a două tipuri de 
energie. Una, inferioară, sursa bucuriilor şi a mulţumirilor ce ne transmit impulsuri 
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prin simţuri, iar cealaltă, de natură spirituală, care ar putea să ne ofere informaţii şi 
noţiunii sau chiar energii pe care să nu putem să le înţelegem azi decât prin 
implicare masivă. 

În felul acesta, vom fi uşor bulversaţi de viteza cu care se succed 
evenimentele, de amploarea lor în zona superficială sau grosiera şi, de asemenea, 
vom fi surprinşi de anumite lucruri rafinate, distinse, puternice, care ne fac cu 
ochiul de la distanţă şi care se depărtează de noi cu atât mai mult cu cât dorim să ne 
apropiem de ele. Există acest pericol al devitalizării, însă el nu este foarte mare, 
pentru că puţini sunt aceia care se roagă şi uită să mai iasă din rugăciune, care dau 
curs invitaţiei lui Iisus de a vinde tot ce au pentru a-L urma, puţini sunt aceia care 
intră în meditaţie şi uită să mai iasă. Cei mai mulţi îşi trăiesc viaţa prin simţuri şi 
cunoaşterea pe care le-o conferă acestea este luată drept etalon. Pentru aceştia ziua 
este tumultoasă, încărcată de evenimente pe alocuri plăcute, surprinzătoare însă 
periculoasă pentru că orice lucru bun, pierdut de sub control azi se va termina într-
o explozie temperamentală, într-o tensiune sau într-un conflict. Cel mai puternic va 
dori să domine şi prin bucurie, nu doar prin forţă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ţine departe de ceea ce 
suntem tentaţi să facem cu caracter imediat. Caracterul imediat, viteza de reacţie, 
rapiditatea sunt elemente care ne duc foarte aproape de pericol. Dacă ne ţinem 
departe de această viteză de acţiune şi, în limita timpului, mai gândim o dată 
demersul, ne mai aruncăm o privire pe text, pe scrisoare, pe email, sau pur şi 
simplu refuzăm să acţionăm suntem mult mai câştigaţi, mult mai protejaţi şi ne 
situăm în afara zonei de pericol. 

 
Sâmbătă, 6 aprilie 

Sambata  6- 4-2013  3:22    Luna(Aqu) Tri (Gem) Lilith 
Sambata  6- 4-2013 16:00    Luna(Aqu) --> Pisces 
Sambata  6- 4-2013 23:47    Luna(Pis) Con (Pis) Neptune 

 
Pe ultimul segment al zodiei Vărsător, Luna va avea de împlinit un trigon cu 

Lilith, cea care se afla la gradul cel mai avansat în zodie dintre toate celelalte 
planete care se află pe cer în acest moment. Făcând un trigon la gradul 22 dintre 
Vărsător şi Gemeni cu Lilith, Luna aduce consecinţele faptelor de ieri. Păcatele 
tinereţilor, nebuniile la care ne-am dedat în ziua anterioară pun o mare greutate pe 
conştiinţă individuală a acestui moment. Oamenii sunt constrânşi acum de ceea ce-
şi amintesc că au făcut ieri şi sunt motivaţi să gândească rău unii faţă de ceilalţi sau 
chiar faţă de propria persoană. Ceea ce ne îndemnă Lilith acum ia înfăţişarea unei 
maturităţi. Privim toate aceste greşeli pe care le-am făcut şi ne facem autocritica şi 
ne menţinem în această stare tensionată, negativă, fără nicio soluţie. Trigonul 
Luna-Lilith nu vine cu soluţii, vine cu morală, păcălindu-ne că dacă privind 
greşeala în față vom fi suficient de pregătiţi ca pe viitor să nu o mai repetăm. De 
această dată nu se întâmplă aşa ceva pentru că Lilith în Gemeni vine cu informaţii 
false, denaturează adevărul sau face discuţiile să fie sterile, lipsite de sens sau să 
atingă puncte din ce în ce mai dureroase. Aspectul îi duce pe oameni în postura în 
care să refuze munca, efortul, orice formă de mişcare încercând să se interiorizeze 
ori să renunţe la anumite demersuri sau activităţi care presupun efort fizic. Unii vor 
alege să-şi petreacă o mare parte din zi citind sau navigând aiurea pe internet, 
urmărind emisiunile de ştiri, butonând canalele fără să se oprească asupra unuia 
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sau pur şi simplu refuzând să facă orice lucru constructiv, dormind sau urmărind 
spectacolul străzii de la balcon. 

Toate aceste lucruri înseamnă pierderea timpului şi explorarea într-o altă 
dimensiune (mentală sau afectivă) faptele care ieri nu au putut fi controlate. Asta 
înseamnă că nu ieşim din energia densă a zilei anterioare, ci ne păstrăm acolo şi 
încercăm să gândim situaţiile altfel decât ieri. În felul acesta, prima jumătate a zilei 
vine cu tentaţii de factură mentală, cu tentaţii ce vin din partea femeilor, prin 
intermediul lor ori prin intermediul calităţilor feminine ce sunt axate pe acumulare 
de informaţii reuşind să o transforme într-un interval steril. Dacă, totuşi, unii sunt 
constrânşi să iasă pe zona publică trebuie să aibă în vedere că acest trigon le scot în 
cale oameni care mint sau ei, la rândul lor, vor avea impresia că orice invitaţie care 
le vine din zona publică, orice întrebare îi duc într-o zonă periculoasă şi atunci se 
vor simţi constrânşi să denatureze adevărul, să spună altceva ori să reacţioneze 
negativ la orice stimul care vine din această zonă. Cu alte cuvinte, ceea ce ne place 
să facem nu s-a creat încă, ceea ce dorin să mâncăm ori să punem în vitrina cu 
suveniruri nu sunt de găsit pe faţa pământului, iar locul unde am vrea să mergem 
nu există nicăieri. Trecând în Peşti, Luna schimbă aceste registru diminuând 
instabilitatea, este redus acel factor mental care ne hrănea cu informaţii şi trecem 
în zona afectivă în care nu noţiunea ne coordonează, ci emoţia. O stare proastă se 
va menţine până spre seara, tendinţa de a ne asocia cu oameni care simt la fel şi cu 
cât ne apropiem de miezul nopţii, când Luna se întâlneşte cu Neptun, cu atât mai 
mult vom avea impresii sau senzaţii stranii despre locuri, despre obiecte, despre 
situaţii, despre conjuncturi sau pur şi simplu despre anumite lucruri care s-au 
întâmplat în trecut şi pe care acum avem ocazia să le vedem şi să le analizăm 
diferit.  

Pentru că se trece de la Vărsător la Peşti, componenta mentală, cea care le 
lasă oamenilor impresia de instabilitate şi care este mult mai evidentă decât o altă 
componentă ce ar putea să ţină de instabilitate, se diminuează şi îi duce pe oameni 
în postura de a fi sensibil influenţaţi de ceea ce se întâmplă în jur. În felul acesta, 
unii, scăpând de tensiunea anturajului, de agresiuni sau de glumele proaste pe care 
trebuie să le suporte, se mulţumesc cu atmosfera posacă şi tristă a familiei unde cel 
puţin nu vorbeşte nimeni nonstop. 

Prin trecerea de la Vărsător la Peşti ziua ne duce în postura de a ne refuza 
drepturi, din prostie din neatenţie sau din reavoinţă sau dintr-o suprasaturaţie 
pentru că nu reuşim să vedem pădurea din cauza copacilor, nu pentru că avem 
spirit analitic, ci pentru că nu putem să facem selecţie. Vin spre noi atât de multe 
lucruri mici, lipsite de importanță, cu mesajul �Important!� încât elementele cu 
adevărat esenţiale azi vor fi văzute greu sau deloc. Abia spre seară cei care sunt mai 
sensibili ar putea să le vadă într-o altă lumină, să le simtă într-un anumit fel şi să 
mai recupereze ceea ce se mai poate. 

Prin urmare, 6 aprilie ne îndeamnă spre a face decuplare de la obiceiurile 
proaste fără a ne oferi garanţia că sursa la care ne cuplăm ne oferă echilibru, linişte, 
consolare sau cel puţin altceva decât ceea ce am avut până acum. Această trecere de 
la agitație exterioară la agitaţie interioară va fi percepută ca o sursă de stres pentru 
unii, ca o sursă de îmbolnăvire, ca o epuizare, dar că în proverbul �Aceeaşi Marie, 
dar cu altă Pălărie�. 

În realitate, are loc un schimb, scăpăm de tendinţa de a întâlni doar lucruri 
inferioare negative, proaste sau cele care ne compromit având posibilitatea să 
alegem unde să ne petrecem seara, în cadru intim să ne desfăşurăm şi mai ales cum 
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să-l îmbunătăţim. Dacă în prima parte a zilei vom avea clar senzaţia că anumite 
lucruri nu pot fi schimbate, că vin spre noi şi ne doboară prin volum sau prin 
intensitate, spre seară vom deveni mai sensibili, mai delicaţi la ceea ce se întâmplă 
în jur şi prin emoţie considerăm că suntem puternici. Pentru unii lucrurile se vor 
schimba doar foarte puţin între cele două perioade ale zilei, în sensul că dacă 
dimineaţa toată lumea le urla în cap şi nu mai suporta nici măcar zgomotul străzii, 
spre seară lucrurile vor părea mai liniştite, însă în interior, în suflet, în minte, 
predomina aceeaşi agitaţie şi aceeaşi suspiciune. 

Mulţi vor fi doborâţi de tendinţa de a cântări lucrurile, de a căuta să vadă 
esenţialul în ceea ce se întâmplă, neglijând faptul că anumite întâmplări fac parte 
din categoria �balast� şi nu au consistență, ci se întâmplă de la sine fără să aibă o 
valoare existenţială importantă. Probabil că într-un mecanism macro şi împreună 
cu multe alte nulităţi asemenea lor ar putea să reprezinte ceva. Însă aşa cum vin azi 
acestea nu au nicio relevanță, ele trebuiesc ocolite şi doar în sensul acesta ne 
încearcă, doar în modul acesta devenim mai puternici şi doar aşa reuşim să ne 
protejăm de ceea ce ne poate duce la pierderea timpului, a energiei sau a banilor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că indiferent cât de 
dinamică sau nu ar putea fi viaţa, din când în când avem nevoie de un respiro, de o 
pauză pe ceea ce am făcut până în momentul acela, pentru a putea să ne facem o 
analiză, pentru a putea privi înapoi cu obiectivitate şi a reuşi prin observaţie să 
facem o selecţie a acestor evenimente. Este posibil ca această selecţie să nu poată fi 
făcută aşa cum trebuie, nici cu obiectivitate şi lucrurile să se repete în viitor, însă 
momentul de pauză ne asigură un anume confort afectiv acolo unde lucrurile se 
petrec în afara noţiunii prin forţe care ţin de domeniul sufletului, de segmentul 
energetic. Acceptându-ne aşa cum suntem dăm liniştii un rost aparte. 

 
Duminică, 7 aprilie 

Duminica  7- 4-2013  7:57   Venus (Ari) Con (Ari) Mars 
Duminica  7- 4-2013  9:21    Luna(Pis) Tri [Sco] Saturn 
Duminica  7- 4-2013 12:37    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 
Duminica  7- 4-2013 12:53    Luna(Pis) Con (Pis) Chiron 
Duminica  7- 4-2013 15:05    Luna(Pis) Squ (Gem) Jupiter 

 
Primele rezultate ale analizei de ieri survin chiar din dimineaţa acestei zile 

când Luna şi Saturn se întâlnesc în trigon. Prin acest trigon apelul la trecut, la ceea 
ce am făcut în trecutul apropiat sau depărtat, capătă un sens nou, unul personal, 
unui menit să ne confere o identitate puternică, stabilă, cea cu care vom reuşi în 
săptămâna următoare să facem furori în grupul de apartenenţă sau măcar să 
atragem atenţia, altfel decât am făcut-o până acum. 

Înainte de a se împlini trigonul Lunii cu Saturn, Venus şi Marte trec printr-o 
conjuncţie pe zodia Berbec şi aduce acestui final de săptămână un tonus şi o 
energie aparte. Pentru că acest unghi se construieşte de mult timp, întreaga 
săptămână a fost sub semnul acestei conjuncţii şi tocmai de aceea ziua de duminică 
devine un vârf pe anumite dorinţe pe care le-am formulat sau, parţial, le-am arătat 
de-a lungul acestei săptămâni. 

Venus şi Marte se întâlnesc acum în Berbec, acolo unde Marte este în 
domiciliu și Venus este în exil, iar sentimentele, tot ce ţine de energia feminină, de 
procesele de acumulare, de cele analitice sunt în exil, sunt dominate de forţă, de 
nevoia de exprimare prin mişcare, prin efort, prin explozie, prin expansiune, prin 
nevoia de a face faţă unui anturaj cu orice risc. Contextul de acum aduce acestei 
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conjuncţii un fundal puternic, o energie extinsă, o forţă care să ne ducă şi spre 
trecut, şi în profunzime, care să ne extindă, prin intermediul Lunii, prin 
intermediul lui Mercur sau a lui Chiron, către mari spaţii şi, dacă ne legăm de zona 
sufletească, dacă încercăm să punem în aplicaţie o inspirație sau să dăm curs unui 
scop, unei meniri, ne va duce și către împlinirea unor deziderate foarte puternice 
sau va face acest fundal să fie  disponibil pentru o mai bună exprimare a 
personalităţii, pentru o devenire personală care, în a doua parte a zilei, va genera 
anumite conflicte sau disensiuni în grupul de apartenenţă. Aceste conflicte sunt 
însă la cota minimă, ele devin periculoase doar prin explorare, doar atunci când se 
întâlnesc doi indivizi care nu au nimic în comun sau care au mai trecut prin situaţii 
conflictuale de genul acesta. Careul Lunii cu Jupiter din a doua parte a zilei le va 
inflama relaţia aducându-le aminte că nu au reuşit să se ierte şi nu pot trece 
niciunul peste ceea ce face celălalt. 

În rest, ziua este tonică, dinamică, puternică şi ne ajută să ne dezvoltăm 
încrederea în sine pe baza rezultatelor pe care le avem. În mijlocul zilei Luna trece 
prin conjuncţia cu Chiron, iar asta înseamnă că tot acest proces de rememorare sau 
această energie tonică pe care o traversăm acum este vindecătoare. Reuşeşte să ne 
echilibreze din punct de vedere afectiv şi, cum bine ştim, atunci când pe acest plan 
lucrurile sunt în regulă, mintea funcţionează altfel, corpul are alt tonus şi relaţiile 
sociale se desfăşoară într-un cadru echilibrat şi armonios. 

Mulţi vor lua prea în serios ceea ce se întâmplat astăzi, reuşind să dea 
relaţiilor sociale un caracter pasional, fără a ignora însă din partea celorlalţi. Nu 
este vorba despre armonie, Marte este mult mai puternic decât Venus, însă poate fi 
vorba despre rezultate constructive. Prin acest caracter constructiv realizările vieţii 
pot fi cu adevărat remarcabile. Totul va lua înfăţişarea unei provocări şi chiar dacă 
va avea şi o componentă ce ţine de imprudență sau de adjudecarea unor 
angajamente fără acoperire, rezultatele care ne vin de aici sunt lipsite de 
agresivitate sau de violenţă însă o forţă remarcabilă. 

Marte în Berbec nu înseamnă în mod obligatoriu violență decât pe temele 
personale ale unor indivizi ce au cultivat ani de-a rândul această tendinţă. El aduce 
dinamism, iar pentru unii dinamismul înseamnă agresivitate, însă pentru foarte 
mult şi, în mod indubitabil, în acest gen de analiză pe care îl facem acum cu titlul 
general Marte în conjuncţie cu Venus pe Berbec înseamnă forţă de exprimare, 
energie, vitalitate, exprimare la scenă deschisă, totul pentru optimizarea relaţiilor 
sociale şi pentru întărirea stabilităţii afective. În cazul unora se va dovedi că 
impulsul sexual, caracterul demonstrativ sau atitudinea nu sunt tocmai corecte. Ele 
se vor exprima în detrimentul sectorului afectiv, însă acesta nu poate fi un neajuns, 
că doar nu intră cu forţa în mintea şi sufletul cuiva, ci nu vor fi decât expresia unor 
obiceiuri prezentate acum prin forţa marţiană la un alt nivel, mult mai intens şi 
mult mai expresiv. 

Cei care lucrează cu energia, care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare 
spirituală vor vedea că este mai puţin important aspectul de conjuncţie dintre 
Venus şi Marte, acordându-i o mai mare importanță conjuncţiei dintre Lună şi 
Chiron. Ei vor considera că vindecarea personală este mult mai importantă, vor 
aprecia mult mai mult călătoria în trecut pentru a-şi recupera energia din 
evenimentele acelea pentru a înţelege şi, prin înţelegere, pentru a ierta, reuşind, în 
felul acesta, să transforme evenimentele simple, comune sau banale ale zilei în 
evenimente constructive pentru destinul personal. Aceştia vor reuşi să contracareze 
conflictul dintre Lună şi Jupiter, adică vor fi optimiști, puternici şi nu vor cădea în 
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plasa unor provocări negative care vin din partea unor indivizi obişnuiţi să se certe 
cu toată lumea şi să scoată în evidenţă defectele oricui. Ei vor folosi această 
tendinţă pentru a corecta caracterul cuiva, pentru a şlefui o piatră, pentru a modela 
o anume tendinţă şi în felul acesta a deveni aşa cum destinul a fost pentru ei, tonici 
pentru anturaj sau pentru o anumită persoană din anturaj. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii aduce o formă de expresie plăcută 
pentru individ şi, în egală măsură, constructivă şi benefică pentru cel care doreşte 
să se preocupe mai mult de latura spirituală. În general, cei mai mulţi oameni nu 
privesc cercetarea spirituală cu un interes anume, ci o iau ca pe un eveniment 
oarecare şi o leagă de activităţile religioase. Chiar şi pe aceştia, prin conjuncţia lui 
Venus cu Marte vor avea parte de o zi încărcată de plăcere, de bucurie, de 
încântare, o zi în care lipsa de prudenţă devine glumă, devin motiv de veselie, 
încântare, distracţie, de farsă şi pot, în felul acesta, să dea vieţii un rost pozitiv.  

Chiar dacă viaţa le este încărcată de responsabilitate, de greutăţi, de tristeţi, 
chiar dacă ea nu are o perspectivă încurajatoare, ea vine cu un tonus aparte şi îi 
ajută şi pe aceştia să aibă motive de bucurie printre multe altele de supărare şi 
tristeţe. 

Trigonul pe care Luna îl face cu Saturn devine un fel de analiză a vieţii 
personale, un fel de conştientizare a greşelilor personale şi îl invită pe individ în 
trecut să vadă cu ce oameni lucrează, care este calitatea lor, cât de puternic s-a 
dovedit altădată şi cum trebuie să se modeleze pentru a face faţă evenimentelor 
viitoare care vor semna cu cele din trecut. Cei care lucrează cu sufletul se vor folosi 
de acest episod pentru a-şi recupera energia din trecut, pentru a înţelege şi prin 
înţelegere pentru a ierta. 

Indiferent ce li se întâmplă, oamenii au azi o notă veselă, sunt bucuroşi 
pentru ceea ce trăiesc, se bucură pentru lucruri simple, dar cel mai mult doresc să 
se bucure în comunitate. Se vor căuta unii pe alţii şi vor dori să-şi împărtăşească 
din impresiile personale, în ideea de a găsi un echivalent, unul în fiinţa celuilalt, 
pentru a-şi spori bucuria, încântarea, plăcerea. 

Conjuncţia Venus-Marte este favorabilă întâlnirilor amoroase, întâlnirilor 
tematice, a cererilor în căsătorie sau a experimentelor ce ţin de sfera afectivă, 
sexuală. În a doua parte a zilei, prin careul Lunii cu Jupiter survine un risc, acela de 
a se inflama anumite relaţii între persoane care nu au reuşit să găsească un punct 
comun. Dacă se va pune problema unei întâlniri tematice, cu siguranţă acolo vor fi 
oameni care se află mai mult sau mai puţin într-un conflict, iar acesta va fi 
reanimat, fără însă a schimba într-un fel tonusul general al zilei. 

Aşadar, ultima zi a săptămânii este o zi liniştită, bucuroasă sau, dacă va 
deveni dinamica, prin conjuncţia lui Venus cu Marte, ea va fi lipsită de pericol şi 
încărcată de bucurii intime, plăcute, deconectante. Pentru cei care lucrează cu 
energia este o zi încărcată de mister, puternică, generoasă în ceea ce priveşte 
energia vitală, nu ca vineri, când orice extensie a gândirii sau emoţiei risca 
depăşirea limitei personale, acum orice aprofundare sporeşte puterea personală 
prin înţelegere, prin comuniune cu noţiuni noi, prin vindecare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi că oamenii au 
nevoie de iertare, nu neapărat de a fi toleraţi prin cuvânt, ci iertaţi prin atitudine, 
prin dezlegarea gândului. Cuvântul adesea poate să spună ceea ce emoţia nu 
conţine, ceea ce sufletul nu simte, tocmai de aceea iertarea trebuie abordată în 
interior. Atunci când o persoană îi iartă pe cei din jurul său, îşi iartă comunitatea, 
îşi iartă adversarii, chiar dacă se întâmplă pentru 5 sau 10 minute, chiar dacă se 
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întâmplă pentru o perioadă scurtă de timp după care revin la gândurile de separare 
şi de judecată aspră, intervalul acesta, oricât de scurt ar fi, este tonic, vindecător şi 
contribuie, proporţional cu durata sa, la reclădirea fiinţei iniţiale, fiinţei spirituale, 
fiinţei de Lumină care suntem. Există adesea confuzia că a spune cuiva că l-ai iertat 
înseamnă că ai şi îndeplinit acest proces miraculos sau a judeca pe cineva pentru o 
greşeală făcută te situează în afara mecanismului iertării. Această confuzie se afla 
numai în mintea celor care nu au gândit niciodată iertarea prin experimentare 
directă, ci au preluat-o ca pe orice altă noţiune, ca pe un verb pe care l-au conjugat 
în cele mai variate moduri, dar pe care nu l-au pus în practică niciodată. 
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8-14 aprilie 2013, pentru că integrează unghiuri şi aspecte care sunt destul de 
complicate şi care schimbă registrul dimensiunii personale, este o săptămână 
suficient de încărcată şi de marcantă, reuşind să ne traseze direcţiile următoarelor 
patru săptămâni, pentru evenimentele pe termen scurt, sau chiar a următoarelor 
şase luni, pentru evenimentele pe termen lung. 

Unghiurile care se împlinesc în această săptămână au un caracter periodic, în 
sensul că ele sunt generate de planetele individuale (Mercur, Venus, Marte sau 
chiar de Soare) prin diferite unghiuri pe care le împlinesc, spre exemplu careul 
Mercur-Lilith, sextilul Venus-Lilith din 9 aprilie, sextilul Marte-Lilith din 11 aprilie 
sau trecerea lui Mercur din Peşti în Berbec în ultima zi a săptămânii. De asemenea, 
în această săptămână traversăm Luna nouă, această fază a ciclului lunar care ne 
trasează direcţiile pentru următoarele patru săptămâni. 

Cadrul general al celor şapte zile este cel pe care-l trasează Luna în tranzitul 
său de la Peşti, la Gemeni, de la trigonul cu Capul Dragonului, reuşind să medieze 
tendinţa Nodurilor, până la conjuncţia cu Jupiter. Acest arc de zodiac pe care-l 
parcurge Luna constituie un fundal puternic, motivant, unul menit să ne încurajeze 
să trecem de la viziunea de ansamblu, de la diversitate, la lucrurile evidente, acelea 
pe care un individ le foloseşte o singură dată, după care le aruncă sau le uită. 

Dacă referitor la unghiurile dintre planetele individuale, lucrurile sunt mai 
uşor de cuprins, în sensul că evenimentele personale, în cele mai multe din cazuri, 
au o anume prioritate pentru noi toţi, unghiurile care se împlinesc între planetele 
colective au anumite particularități astrale generate de mişcarea planetelor lente, 
cum este spre exemplu intrarea lui Pluton în mersul retrograd din 12 aprilie, ceea 
ce ne mobilizează foarte mult în a ne face planuri de viitor sau în a ne regândi o 
anume inserţie socială pentru a vedea cât de utili suntem comunităţii, cât de uşor 
ne putem îndrepta către ţintele pe care ni le-am propus. 

Această săptămână, din punct de vedere mental sau din punctul de vedere al 
comunicării, constituie ultima etapă a tranzitului lui Mercur prin Pești, un tranzit 
lung de mai bine de două luni de zile care a avut integrat şi o perioadă de 
retrogradare și care ne-a solicitat foarte mult pe necesitatea de a combina planul 
real cu imaginarul, de a ne extinde viziunea şi asupra domeniilor pe care nu le 
stăpânim sau spre care până acum ne-a fost teamă să ne îndreptăm simţurile sau 
informaţiile. Pe unii această viziunea de ansamblu, chiar dacă a însemnat şi 
suprasolicitare, i-a ajutat foarte mult, punându-i în faţa unor tulburări de 
conştiinţă ori în faţa unor frământări interioare care erau conectate la studii, la 
locul de muncă, la relaţiile pe care le-au dezvoltat cu apropriaţii și pe care le activau 
în plan real sau care şi le-au imaginat ca fiind într-un anumit fel. Pe baza acestor 
situaţii, conjuncturi, mulţi au luat nişte decizii, s-au implicat în nişte demersuri și 
acum sunt pe punctul de a ceda în fața unor greutăţi şi mai mari, în faţa unor forţe 
care îi vor descuraja. 

Dacă până acum am urmărit să apreciem rezultatul muncii personale, 
gândindu-ne că sunt puţine sau subţiri, adunate, am văzut că la un moment dat 
acestea vor constitui un mănunchi de rezultate care vor conta prin experienţă, prin 
greutate ori prin relaţiile pe care le-au întreținut de la începutul anului și până în 
prezent. În această săptămână nu ne vom mai gândi la acest lucru, vom privi 
lucrurile în mod diferit, iar de vineri seara încolo vom considera că o parte din 
acţiunile pe care le-am săvârşit au nevoie de schimbare sau de o perioadă de 
stagnare. 
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O zi interesantă a acestei săptămâni este ziua de sâmbătă care integrează un 
careu între Saturn şi Junon, un sextil între Uranus şi Junon, având ca fundal 
sextilul Soare-Lilith. Lucrurile bune, lucrurile rele, sunt pe punctul de a ne schimba 
atitudinea faţă de anturaj ori de a ne prezenta pe noi într-o nouă lumină. În această 
săptămână lucrurile par să se inflameze şi tind să atingă un vârf în această zi de 13 
aprilie. De duminică încolo, timp de câteva săptămâni, până la începutul lunii mai, 
prin faptul că Mercur va trece prin Berbec, vom reuşi să simplificăm lucrurile şi să 
le privim cu mai mult optimism, cu mai multă forţă. De-a lungul săptămânii ne 
vom descuraja chiar în fața muncii pe care am cerut-o, pe care am revendicat-o, pe 
care, până acum, am făcut-o cu plăcere sau cu speranţa într-o recompensă specială, 
iar de duminică încolo ne vom bucura că s-a terminat săptămână, că am reuşit să 
depăşim anumite obstacole şi că vom putea de acum încolo să folosim timpul mult 
mai eficient şi mai înţelept. În realitate, toate intră într-un mers galopant începând 
de duminică, până și percepţia timpului va fi substanţial schimbată şi o parte din 
acţiunile pe care până acum le-am făcut cu calm, măsură, înţelepciune se vor 
precipita şi ne vor compromite, lăsând impresia că s-ar putea să nu fi învăţat atât 
de multe lucruri câte am crezut. 

Oricum ar fi, trecerea lui Mercur dintr-un semn care-l face debil (Peşti) într-
un semn prea iute, prea dinamic (Berbec) are, printre altele, şi beneficii în sensul că 
ne incită simţurile, ne ajută să colectăm mai uşor informaţiile din jur prin privire, 
mers, deplasare, mai puţin prin atingere, emoţie, reuşind, în felul acesta, să ne 
readucă la viaţă acele sentimente pe care de grijă, efort sau lipsa cadrului adecvat 
(spaţiu, timp), nu le-am explorat. 

Unii vor simți că îşi revin din punct de vedere fizic, îi va tenta ideea 
diminuării simptomelor și sunt fericiţi cu ceea ce li se întâmplă în ultima zi a 
săptămânii, transformând-o pe aceasta într-un fel de piatră de preţ pe care o aşează 
în locul cel mai privilegiat al unui medalion. Dacă ziua de sâmbătă devine punctul 
cel mai întunecat şi neplăcut al săptămânii, ziua de duminică devine tiara acestei 
săptămâni sau cea mai de preţ perlă a medalionului vieţii personale. 

Avertismentul acestei săptămâni va fi mai mult legat de atitudinea 
individuală. Pentru că abia spre sfârşitul săptămânii ne vom da seama cât de 
importante sunt deciziile personale în această săptămână, acest avertisment se 
adresează cu precădere acţiunilor săvârşite în 10 aprilie, pe Lună nouă. Ştim cu toţii 
că aceste acţiuni pe Lună nouă au tendinţa de a pune individul într-o mare 
dificultate dacă el se axează pe dizarmonie ori pe conflicte sociale gratuite. Mânia 
sau resentimentul constituie elementul final, cea mai puternică lovitură pe care am 
putea să ne-o acordăm la finalul tranzitului lung prin Peşti. Ni se cere în această 
săptămână încă un efort pentru a încheia o etapă. Nu se încheie totul, nu atingem 
fericirea finală cu ultima zi a acestei săptămâni, cu evenimentul principal al acestei 
zile, ci împlinim ceea ce am declanşat la începutul lui februarie - un drum istovitor, 
ce a integrat în el nu doar diferite perioade sau etape ale vieţii, ci chiar două 
anotimpuri care pentru unii constituie reperele esenţiale ale unui an. 

Pentru mulţi însă Luna nouă de miercuri va însemna elementul care-i va 
desprinde de suferinţă, de înlănţuire simţind cumva, până duminică mai mult 
intuitiv apoi şi în alt mod, că viaţa poate comporta schimbări substanţiale, că toate 
aceste apăsări au un rost, acela de a fi depăşite. După ce le-am depăşit acestea nu 
vor mai putea niciodată să ne tulbure aşa cum au făcut-o. Poate, altele, sub alt chip, 
mult mai puternic, ne vor încerca mai mult, însă şi depăşirea acestora înseamnă o 
nouă eliberare. Acesta este drumul vieţii, acela pe care-l parcurgem cu toţii, 
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indiferent de nivelul de cultură, de vârstă, de experienţă. Cine nu învaţă o lecţie se 
întoarce şi o ia de la capăt până când reuşeşte să depăşească un obstacol. Acesta 
este rostul vieţii. Acestea sunt regulile pe care le-am acceptată atunci când am ales 
să venim aici, în acest plan. Vom vedea că şi mecanismele astrale ale 8-14 aprilie 
2013 vor funcţiona tot pe baza acestor reguli. 

 
Luni, 8 aprilie 

Luni  8- 4-2013  1:01    Luna(Pis) Tri [Sco] North Node 
Luni  8- 4-2013  7:09    Luna(Pis) Con (Pis) Mercury 
Luni  8- 4-2013  9:23    Luna(Pis) Squ (Gem) Lilith 
Luni  8- 4-2013 22:02    Luna(Pis) --> Aries 

 
Pe ultimul segment al zodiei Peşti, Luna are azi de împlinit trei aspecte: un 

trigon cu Capul Dragonului, o conjuncţie cu Mercur şi un careu cu Lilith, iar spre 
seară, cu puţin timp înainte de miezul nopţii, să treacă în Berbec. Acest ultim 
segment de tranzit al Lunii prin Peşti aduce repararea unor probleme pentru care 
nu am avut în săptămâna anterioară răstimpul necesar. Sunt iniţiate noi proceduri 
de reparare a unor greşeli sau sunt lansate tot felul de invitaţii sau de tentaţii sub 
pretextul combaterii plictiselii sau a rutinei. 

Deşi conjuncţia Lunii cu Mercur, prin faptul că accentuează trigonul cu 
Capul Dragonului, este elementul reprezentativ al acestei zile, careul pe care la 
aproximativ 2 ore distanţă, Luna îl împlineşte cu Lilith are însă o trăsătură mult 
mai vizibilă, mult mai evidentă şi mult mai agresivă pentru că, de asemenea, scoate 
în evidenţă careul pe care Mercur îl împlineşte cu Lilith din Gemeni, zodie 
guvernată de Mercur. Prin această combinaţie multe dintre demersurile zilei capătă 
o complexitate aparte. Cuvintele au o altă greutate şi, în plus, vom traversa ipostaze 
penibile în care una se spune, alta se înţelege şi în care odată spus cuvântul nu mai 
poate fi reparat sau acţiunea nu mai poate fi întoarsă din drumul său. Toate acestea 
ne vor lăsa impresia că anumite lucruri sunt deja decise şi oricât ne-am strădui nu 
mai putem schimba nimic, nu mai putem repara nimic, nu mai putem nici interveni 
asupra câtorva elemente care, după aspectul lor general, ne-ar lăsa impresia că 
permit ajustări pe parcurs. Ceea ce se întâmplă însă astăzi prin conjuncţia Lunii cu 
Mercur din Peşti înseamnă o ultimă ipostază de anul acesta în care Luna şi Mercur 
se întâlnesc în această zodie şi suntem constrânşi să vedem totul în jur, să avem o 
viziune de ansamblu, pe alocuri negativă. În felul acesta, ziua de 8 aprilie devine o 
zi a conştientizărilor. Suntem atât de puternic motivaţi să vedem totul în jur, încât 
până şi bunurile cele mai mici, cele mai simple, delicate sau firave sunt încadrate 
într-un context general în care lucrurile nu sunt deloc roz sau dacă sunt puternice 
atunci ele cer în mod obligatoriu o soluţie. Această viziune de ansamblu, prin faptul 
că reuşeşte să medieze tendinţa Nodurilor ne aduce o forţă aparte şi ne încurajează 
să ne implicăm în acţiuni de anvergură, ample, puternice, care cer o perioadă mai 
mare de timp pentru a se finaliza ori dacă se finalizează acum, așa cum în cele mai 
multe din cazuri se va şi întâmpla, efectul lor va dura mult, cel puţin până în vară, 
în iulie, când Saturn va reveni din mersul retrograd. Chiar dacă lucrurile atunci 
când sunt supuse hazardului lasă impresia că sunt decise deja şi că toate au o 
componentă agresivă, apăsătoare, neplăcută sau dureroasă, chiar dacă vom avea 
clar impresia că intervenim degeaba, că nu putem să schimbăm direcţia lor, faptul 
că intervenim stă înscris în vibraţia astrală drept o forţă de ajustare, de cizelare, ori 
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de îmbogăţire a patrimoniului informaţional cu anumite elemente care vor fi 
folosite pe alte demersuri. 

Abia prin această componentă lucrurile se vor complica pentru că astăzi 
principala motivaţie pentru care intervenim este de a repara un eveniment ori spre 
a–l îndrepta spre direcţia dorită, în conformitate cu ceea ce conţine el şi ne vom 
simţi frustraţi, nemulţumiţi văzând că de fapt aceste informaţii ori soluţiile pe care 
le oferim, vor fi folosite pe alt context, pe alte conjuncturi ori de alte persoane. Ceea 
ce vine spre noi constituie o avertizare în această zonă a deviaţiei informaţiilor 
pentru că mâine, când Mercur şi Lilith îşi vor împlini careul pe care-l formează de 
câteva zile, multe din cele care şi-au făcut simţită prezenţa azi vor domina sfera 
socială prin acţiuni concrete ori prin decizii irevocabile. 

O altă componentă care se interpune astăzi și care se adresează celor care 
refuză să decidă pentru propria lor viaţă, care se lasă mai mult în voia valului este 
acela al minciunii frumoase. Careul dintre Lună şi Lilith, în situaţia în care Mercur, 
prin conjuncţia cu Lună şi implicit trigonul cu Capul Dragonului, îndulceşte tonul 
dificil, complicat sau periculos al zilei, aduce acestor persoane care nu se 
mobilizează şi nu-şi folosesc voinţa, tendinţa de a minți frumos, de a-şi construi 
episoade, de a-şi inventa o altă viaţă, de a visa prea mult, de a se izola, de a se 
desprinde de tot ceea ce este firesc, obişnuit, comun şi asupra cărora nu doresc să 
intervină. Putem să extindem această tendinţă, gândindu-ne că refuzul de a acţiona 
înseamnă lene, o anume opoziţie împotriva sarcinilor profesionale, împotriva 
îndeplinirii unor deziderate sau a muncii la modul general. Indiferent de modul 
cum vom acţiona acum, în această săptămână, indiferent de categoria spre care ne 
îndreptăm, că dorim să acţionăm într-un anumit sens sau că refuzăm un anumit 
gen de acţiune construindu-ne o nouă realitate sau o nouă iluzie, acţiunile pe care 
le vom săvârşi vor avea o forţă şi o remanență foarte puternică. Gândurile vor fi 
intense şi este important să specificăm faptul că aceia care doresc să nu acţioneze, 
care consideră că depăşesc un obstacol, îl ocolesc, că fentează o anume problemă 
sau o anume persoană care îi solicită nefăcând nimic, se înşeală foarte mult pentru 
că tensiunea, grija şi suspiciunea au intensitate maximă pentru această categorie. 
De altfel, această grijă sau frică de realitate constituie elementul care îi împinge 
spre a-i inventa episoade ori spre a trăi într-un univers iluzoriu care le consumă din 
energie.  

Prin urmare, prima zi a săptămânii este o zi de confuzie. Chiar de 
dimineaţă mulţi vor simţi o sporire a dorinţei de a acţiona, un anume dinamism, 
considerând că au anumite lucruri urgente de rezolvat, că trebuie să se implice în 
acţiuni pe care nu le-au finalizat în săptămâna anterioară, că au termene, că au 
întârziat cu rezolvarea lor, şi din întâmplare în întâmplare, din eveniment în 
eveniment vor reuşi până spre prânz să vadă ansamblul acţiunilor în care se 
implica acum. Ceea ce vor constata nu va fi deloc plăcut, nu va fi confortabil pentru 
că fiecare nouă informaţie le aduce sarcini suplimentare, o nouă invitaţie la efort 
afectiv, fizic sau mental, o nouă desfăşurare într-un nou domeniu. Lucrurile nu 
sunt noi, ci lasă impresia de noutate prin descoperire. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt obişnuiţi să lucreze cu elementele 
abstracte vor înţelege azi, fără prea mare efort, că acţiunile în cascadă, prin 
caracterul lor dur, intransigent sau apăsător vin şi cu o recompensă pe măsur, și 
având un caracter durabil, vor dăinui cel puţin până în luna iulie a acestui an. 

Ziua vine, de asemenea, şi cu tentaţia de a refuza orice efort, pentru că Luna 
fiind în Peşti, pe lângă tendinţa de a considera că tot ceea ce este în jur este unica 
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realitate vine şi cu tentaţia de a ne extinde într-o zonă a imaginarului. Pentru 
această categorie de persoane, acţiunea va fi inamicul nr. 1 al acestei zile, reuşind să 
se desprindă şi de acţiunea în sine, dar și de motivaţia care ar însoți-o. În felul 
acesta, vor îmbrăţişa lenea în toate aspectele ei, cu toate justificările și cu toate 
argumentele, unele mai credibile decât altele. Dintre aceştia vor exista şi persoane 
care vor dezvolta o imaginaţie creatoare. Aceştia, puţini la număr, au la baza 
caracterului, a comportamentului, a temperamentului preocupări legate de 
căutarea spiritului, de rugăciune, de meditaţie, de căutare a adevărului şi vor 
îmbrăţişa azi acele acţiuni care incită spre desprinderea de toate acţiunile din 
această lume care ne îndreaptă spre consum de energie. Vor considera azi că 
tehnicile de relaxare, meditaţiile abstracte, lipsite de obiect, cele care ne îndreaptă 
atenţia spre raportare, spre identificare, spre golirea de gânduri sunt cele mai 
eficiente. 

Indiferent de categoria în care ne vom integra, ceea ce suntem îndemnaţi să 
facem azi ne este folositor, ne este util şi, în cele mai multe din cazuri, vine cu un 
raţionament solid şi puternic. Ceea ce facem ne caracterizează, vine din adâncul 
fiinţei şi se extinde în zona în care, de regulă, ar trebui să acţionăm. Nu suntem 
îndemnaţi să facem acţiuni care să ducă spre regret sau spre acele evenimente triste 
sau compromiţătoare, ci singura modalitate prin care am putea să ne rănim pe noi 
înşine este evadarea din realitate într-o zonă falsă, în iluzie. 

Spre seară, când Luna va trece în Berbec vom reuşi să privim acţiunile acestei 
zile prin caracterul lor practic, dezvoltând un anume dinamism pe această selecţie, 
vom reuşi să apreciem sau să ne însuşim acele rezultate care sunt foarte evidente şi 
care se aplică pe termen scurt, pregătindu-ne pentru ziua următoare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a dezvolta azi încrederea în 
sine pentru că nu ne putem împotrivi marilor evenimente, putem doar să le 
săvârşim, să le conştientizăm pentru a ne îmbogăţi experienţele. Multe din acţiunile 
care vin cu caracterul lor de neschimbat au integrat acest mesaj al experienţei. Dacă 
e să ne lăsăm în voia Lunii din Peşti, Perioada fără direcţie pe care o vom traversa 
în cea mai mare parte din zi, ne va aduce abilitatea de a privi tot ceea ce ni se 
întâmplă cu un ochi critic şi de a ne îmbogăţi cunoaşterea. Cei care vor lua azi în 
nume personal ceea ce li se întâmplă vor greşi. 

 
Marţi, 9 aprilie 

Marti  9- 4-2013  7:52 Mercury (Pis) Squ (Gem) Lilith 
Marti  9- 4-2013 13:14    Luna(Ari) Sex (Aqu) Juno 
Marti  9- 4-2013 14:55    Luna(Ari) Con (Ari) Uranus 
Marti  9- 4-2013 19:29    Luna(Ari) Squ (Cap) Pluto 
Marti  9- 4-2013 22:50    Luna(Ari) Sex (Gem) Jupiter 
Marti  9- 4-2013 23:50   Venus (Ari) Sex (Gem) Lilith 

 
Luna atinge azi conjuncţia cu Uranus şi îşi finalizează traseul pe care l-a 

iniţiat săptămâna trecută la conjuncţia cu Pluton, când a primit calitatea de 
distribuitor de lumină. Prin această trăsătură a sa Luna încheie azi un ciclu de o 
săptămâna punânand capăt unor demersuri puternice, unele dintre ele plăcute, dar 
care erau atinse de o uşoară confuzie. Această confuzie este evidenţiată azi prin 
două aspecte pe care le împlineşte Lilith - cu Mercur (careu) şi cu Venus (sextil) – 
care reprezintă primul şi respectiv ultimul aspect al zilei. 

Apropierea Lunii de Uranus înseamnă împlinirea sextilului Luna-Junon, 
careului cu Pluton şi implicit sextilul cu Jupiter. Asta înseamnă că finalitatea 
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demersurilor derulate în ultimele şapte zile ne aduc o redimensionare a imaginii 
personale, o deschidere a individului către nevoile sociale, însă printr-o nouă serie 
de încercări, unele de factură mentală, dureroasă, şi altele de natură afectivă, 
tendenţioasă. 

Când Mercur şi Lilith se află în careu oamenii se simt îndreptăţiţi să mintă, 
să ascundă adevărul, să denatureze sensul unor demersuri sau al unor idei ori sunt 
puşi în faţa unor erori penibile pe care să nu le fi intenţionat aşa. Judecând după 
faptul că Mercur este în Peşti şi Lilith în Gemeni această dizarmonie între intenţie 
şi acţiune survine ca o suprasaturaţie. Fie oamenii se plictisesc unii de ceilalţi, fie se 
invocă motivul cicălelii a explicațiilor fără rost, fie a muţeniei, fie este invocată lipsa 
fondurilor necesare pentru continuarea unui demers, fie intervine o variabilă care 
nu a fost luată în calcul până acum şi care va schimba calitatea etapelor finale a 
demersurilor din ultima săptămână. 

Impulsul va domina demersurile acestei zile pentru că Luna, fiind în Berbec, 
aduce un tonus aparte, o deschidere către acţiuni noi, o nevoie de mişcare, de 
implicare şi în acelaşi timp şi o nevoie de rezultate imediate. Neobişnuitul acestei 
zile va răscoli dureri adânci, probleme nerezolvate, cele care sunt dureroase prin 
permanentizarea lor, prin faptul că nu se schimbă, prin insistenţa cu care rămân 
aşa, cu care s-au păstrat de-a lungul ultimilor ani. Cu cât ne apropiem de seară, cu 
atât trăsăturile neplăcute, dureroase, confuze, le vor înlocui pe cele plăcute, 
convingându-ne să ne bucurăm de lucrurile superficiale, să visăm mai mult, să ne 
deschidem mintea către lucrurile abstracte, să ne izolăm în noţiuni şi să refuzăm 
acţiunea imediată. Este o situaţie oarecum neplăcută pentru poziţia Lunii în 
Berbec, cea care ne îndreaptă spre acţiuni directe, această acţiune care instigă la 
izolare sau la nonacţiune. De fapt, se petrece un proces de autoapărare, de 
conservare a energie ori de protejare a entuziasmului. Prin ceea ce facem azi, în 
special în a doua parte a zilei, dorim să ne protejăm entuziasmul pozitiv, benefic 
sau acele acţiuni de care ne vom bucura în viitor. 

Aspectul neplăcut al acestei configuraţii astrale este acela că ne îndreaptă 
spre a ne cere drepturile, spre a cerşi, spre a pretinde un obiect, o stare, o 
informaţie pe care până acum nu am avut-o sau nu am meritat-o. Spre seară, când 
ne apropiem de sextilul dintre Venus şi Lilith o parte din lucrurile care erau 
neplăcute se transformă dintr-odată în plăceri vinovate, în acţiuni care nu trebuie 
scoase din sfera privată, din minte, nu trebuie destăinuite sau au nevoie de un 
cadru intim, cel al familiei, pentru a fi finalizate. Acest sextil dintre Venus şi Lilith 
situate în zodii masculine, aduce o nevoie de a coordona, de a conduce, de a 
direcţiona după bunul plac. Chiar dacă unghiul se împlineşte la puţin timp de la 
sfârşitul zilei, întreaga zi va sta sub semnul acestuia pentru că toate celelalte 
aspecte care le face Luna se produc în aplicaţia acestui unghi (aspectul crescător). 

Exilul lui Venus în Berbec, în relaţie de sextil cu Lilith din Gemeni, cea 
pasionată de minciuni sau de lucruri ascunse pentru a denatura o imagine, nu 
pentru a o proteja, generează o formă de compromis cu care va trebui să 
convieţuim mult timp de acum încolo. Greşelile care se fac în seara acestei zile au o 
remanentă foarte mare pentru că primesc din partea lui Venus o energie 
suplimentară, forţa şi expresia exploziei, cea care nu mai poate întoarce elementele 
pe care le-a distrus la structura şi forma iniţială. Ceea ce a explodat se împarte în 
fragmente, iar această alegorie, transpusa în sextilul Venus-Lilith de acum 
înseamnă ruperea unei relaţii cu gândul că am procedat bine. Această desprindere 
de relaţiile bolnăvicioase se poate solda cu anumite destăinuiri jignitoare, 
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compromiţătoare că în situaţia în care doi oameni se ceartă şi la final unul din cei 
doi îi spune celuilalt tot ceea ce avea pe suflet, tot ceea ce a considerat că a trecut cu 
vederea în timpul relaţiei lor. Duritatea acestui aspect este întreţinută de nepăsare. 
Aceasta vine şi din careul pe care Mercur şi Lilith îl împlinesc de dimineaţă, 
amplificăm caracterul dur al acestei zile şi dând gândurilor, intenţiilor sau 
demersurilor de acum o notă gravă. Se impune, aşadar, să lăsăm lucrurile să vină 
de la sine pentru că orice forţare a elementelor de finalitate, cele care au de regulă o 
durată de viaţă de aproximativ o săptămână, între conjuncţia Lunii cu Pluton şi 
conjuncţia Lunii cu Uranus, în formă iniţială şi nu trebuie împinse nici către 
aspectul pozitiv, nici către cel negativ. Careul Lunii cu Pluton şi apoi sextilul Lunii 
cu Jupiter împlinite imediata după ce Luna îşi încheie misiunea de distribuitor de 
lumină ne lasă impresia că durerea va fi elementul care ne va coordona şi ne va 
îndrepta către soluţii forţate. În realitate, în această zi va predomina o anume notă 
egoistă în sensul că vom dori să privim doar acolo de unde ne vine inspiraţia, vom 
dori să consumăm doar un singur fel de mâncare, chiar dacă asta ne afectează 
sănătatea, vom dori să facem lucrurile care ne incită cel mai mult simţurile şi ne 
lasă impresia că suntem pe val, că ne bucurăm de viaţă, că trăim intens şi că prin 
această intensitate viaţa capăta un nou înţeles. 

Prin urmare, 9 aprilie devine o zi periculoasă prin tentaţiile care vin spre 
noi considerând că suntem incitați să spunem lucrurile pe care le regretăm, să 
iscodim pe cineva, să punem prea multe întrebări, să cerem răspunsuri, să 
pretindem soluțiile pe care nu le merităm ori să ne desfăşurăm în ieşiri 
temperamentale prin care să rupem o relaţie ori să oprim un demers oricât de 
incitați sau puternici ar fi. Chiar dacă vom argumenta că prin această atitudine 
categorică, prin aceste idei impulsive combatem un rău, o durere, o nemulţumire, o 
stare proastă ori o relaţie care se menţine în zona compromisului de mult timp, în 
realitate dăm dovadă de un egoism mascat, în sensul că nu ne va interesa ce se va 
întâmpla cu etapele următoare cu persoana din faţă, nu ne va interesa nimic din 
capitolul �celălalt�, ci doar să ne simţim bine, să trăim cu intensitate lucruri 
mărunte, comune, obişnuite şi prin această supraevaluare să considerăm că ne 
trăim viaţa mult mai frumos şi mai bine. Această confuzie care ne vine din partea 
lui Lilith în Gemeni este, la modul brut, exprimată tendențios, adică o minciună. 
Însă ea nu este îndreptată împotriva celorlalţi, pentru că Lilith se implică în 
unghiuri care vizează elementele de factură personală, intimă, deci toate aceste 
elemente vor fi prezente mai mult la nivel interior. Ceea ce iese în afară va purta 
amprenta instabilităţii şi se va lipi de conjuncţia Lună-Uranus, împlinită în mijlocul 
zilei, care aduce, pe de o parte, o finalitate, iar pe de alta, dă sens frământărilor din 
ultimele şapte zile. Aceste frământări ar trebui ţinute sub control sau exprimate 
printr-un filtru ori sub supravegherea unui spirit critic sau autocritic pentru că va 
genera explozii temperamentale şi este de la sine înţeles o astfel de atitudine se 
soldează cu modificări esenţiale, ireversibile. Pentru că lucrurile se pot inflama azi 
din nimic, pentru că dinamismul este răstălmăcit, iar o atitudine critică este privită 
cu rezervă sau cu agresivitate (i se răspunde agresivităţii cu o altă agresivitate) 
recomandarea pentru această zi este aceea de a ne transforma azi în proprii 
profesori. Cei care îşi inspectează bine structura afectivă, emoţională reuşesc să 
identifice acele idei care îi duc spre confuzie, reuşesc să-şi oprească o impresie 
negativă care este pe punctul de a inflama o relaţie ori de a o compromite. Aceştia 
sunt oamenii cei mai câştigaţi azi şi reuşind să devieze exploziţiile temperamentale, 
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critică sau ieşirile din tipicul obişnuit câştiga o zi, salvează o relaţie, îşi păstrează 
alături oameni valoroşi care la rândul lor trec şi ei prin aceleaşi încercări. 

 
Miercuri, 10 aprilie 

Miercuri 10- 4-2013 12:35     Sun (Ari) Con (Ari) Luna(New Moon) 
Miercuri 10- 4-2013 16:02    Luna(Ari) Con (Ari) Mars 
Miercuri 10- 4-2013 17:38    Luna(Ari) Sex (Gem) Lilith 
Miercuri 10- 4-2013 19:24    Luna(Ari) Con (Ari) Venus 

 
 
Luna nouă de azi redeschide un capitol dureros pe care am dorit să-l 

închidem, fie în săptămâna anterioară, fie chiar în ziua anterioară. În ultima zi 
lunară, ieri, când Lilith a împlinit un sextil cu Venus şi un careu cu Mercur, am 
adus la lumină anumite confuzii ori am fost încercaţi pe experienţe de viaţă fiind 
invitaţi să probăm maturitatea şi discernământul. Azi luminariile, aflate în 
conjuncţie, au în preajma lor pe Venus şi pe Marte care săptămâna anterioară în 
ultima zi au fost în conjuncţie. Toate cele patru corpuri cereşti reactivează acum 
steliumul din Berbec în absenţa lui Uranus, în limita toleranţei, care continua să se 
afle în careu cu Pluton şi în sextil cu Jupiter. Luna în această a doua zi de Berbec 
împlineşte o conjuncţie cu Marte, un sextil cu Lilith şi o altă conjuncţie, spre seară, 
cu Venus. 

Această zi devine importantă pentru patrimoniul personal, pentru viaţa de 
familie în sensul promovării valorilor personale şi evidenţierii notelor individuale 
cu care o anume familie sau un grup de oameni care se înţeleg foarte bine sau au un 
ideal comun îl deţin. 

În următoarele patru săptămâni vom fi deosebit de inspiraţi de a face gesturi 
puternice de asociere, de reasociere, de evidenţiere a unui protector ori de 
compromitere a sa, de a-l dezamăgi ori de a-i împlini anumite aşteptări. Uranus 
care se află pe Mijlocul Cerului în momentul de Lună nouă ne face pe toţi inspiraţi 
şi ne incită din nou atenţia la lucrurile care se derulează în preajmă şi ne ajută să 
lucrăm cu noţiunile abstracte, să ne deschidem către elementele pe care până acum 
le-am ignorat, reuşind să le integrăm în dimensiunea personală. Toată această 
construcţie devine un element pozitiv sau va oferi unei vieţi încărcată de 
nemulţumire sau durere un caracter benefic, pozitiv, plăcut, deconectant, în aşa fel 
încât întreaga zi să fie benefică, dar să poarte amprenta unor probleme mai vechi 
care sunt acum pe punctul de a se reanima. Prin acest stelium din Berbec oamenii 
caută soluţii pe problemele mai vechi, însă de această dată tentaţia ori ia altă 
înfăţişarea ori devine mult mai agresivă, pentru că Lilith trimite un sextil către 
această grupare de planete din Berbec convingându—i că orice acţiune, dacă are un 
caracter novator, va beneficia în final de un succes răsunător. Pe aceste gen de 
tentaţie ne vom fixa azi şi doar prin intermediul ei vom reuşi să ne compromitem 
acele relaţii pe care cu mare greutate le-am menţinut în ultima perioadă. Atunci 
când planetele se întâlnesc în Berbec dinamismul şi intensitatea acţiunilor ating 
cote nebănuite. Este renumită această zodie prin forţa primului impuls, chiar dacă 
după aceea lucrurile se schimbă, se diminuează ori se sting în totalitate. Începutul 
este furtunos, exploziv, dinamic şi prin multitudinea de combinaţii care apar azi, 
adică Lilith să realizeze câte un sextil din cele patru sau să primească din partea 
acestui stelium o energie sintetică, toate aceste elemente ne motivează să ne risipim 
în lucruri care nu au nicio importanţă, de a ne ramifica în multiple variante în 
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speranţa că fiecare va fi încununată de succes ori de a ne concentra prea mult pe un 
traseu, neglijându-le pe celelalte. 

Atenţia distributivă este o problemă care ne vine din această zodie acum nu 
pentru că ar fi o caracteristică a zodiei Berbec, ci pentru că această zodie este lezată 
de sextilul pe care-l primeşte de la Lilith din Gemeni. Luna neagră în Gemeni 
tulbură atenţia distributivă, înlocuind-o cu această agitație mentală, cu 
instabilitatea afectivă, cu un gen de neastâmpăr care ne duce spre consum 
suplimentar de energie şi de resurse. 

Printre toate aceste lucruri complicate, delicate, riscante faptul ca Uranus se 
afla pe Mijlocul cerului pe această tema a Lunii noi constituie unul din marile 
beneficii ale ultimelor patru săptămâni. Inspiraţia este cea care ne salvează, şansa 
norocul vor fi adesea invocate cu titlul de explicaţie, justificare, pentru ceea ce nu 
putem înţelege ori cuprinde cu mintea. De asemenea, pe aceeaşi frecvenţă al lui 
Uranus de pe Mijlocul Cerului se situează trigonul încă activă al lui Saturn şi 
Chiron care îl plasează pe Pluton în postura de planetă focar în triunghiul minor pe 
care acestea îl desenează pe cer. În felul acesta, prin celebrul careu dintre Uranus şi 
Pluton intervine ceea ce astrologii numesc ocol karmic, de această dată prin 
intermediul unghiului, nu prin relaţia planetelor ca semnificatori ai zodiilor. 
Această remanență a careului dintre Uranus şi Pluton ne aduce din nou în discuţie 
ideea de vindecare şi ne face inspiraţi pe această latură. Vindecarea poate avea, prin 
contextul de acum, conotaţii variate, multiple şi extrem de diversificate. Nu este 
vorba doar de vindecare fizică, mentală sau afectivă, ci chiar de repararea unui 
demers sau chiar repararea unui aparat defect, punerea în funcţiune a unui utilaj 
care până acum nu a funcţionat la cotele optime. Asta înseamnă redeschiderea unui 
traseu, aducerea în centrul atenţiei a unui nou tip de activitate care devine nou prin 
acest context, nu prin calitatea sa. Aşadar, se aduce din trecut un element pe care-l 
privim ca pe unul nou şi, în felul acesta, păcălindu-ne sau, fiind tentați să 
transfigurăm conjunctura, ipostaza, punând eticheta de noutate, să dăm acestor 
demersuri, prin intermediul steliumului din Berbec, o forţă remarcabilă. 

Prin această justificare sau, în cazul unor, prin această transfigurare foarte 
multe lucruri vor fi privite supradimensionat. Asta înseamnă că se dinamizează 
energia curajului sau atitudini care sunt legate de această energie a curajului în aşa 
fel încât să ne combatem criticile care ne-au oprit anumite demersuri în trecut. 
Ideea “eu sunt centrul puterii mele” aduce în această zi, prin această conjuncție 
Luna-Soare, un suflu nou bazat pe încrederea în sine, pe o stima de sine pozitivă 
care va avea repercusiuni pozitive asupra vieţii sociale în următoarele patru 
săptămâni. 

Aceste acţiuni puternice, radicale, au, prin viteza cu care se derulează şi prin 
uşurinţa cu care se zdruncină şi se scutură, o claritatea aparte în aşa fel încât fiecare 
demers, oricât de simplu sau de comun ar fi, să capete o nouă înfăţişare, să se 
concentreze mult mai bine în a obţine maximum de efecte pozitive pe care ar putea 
vreodată să le obţină. 

Totuşi, nu trebuie să ne aşteptăm ca toate lucrurile să fie pozitive pentru că 
acest sextil pe care Luna îl împlineşte cu steliumul din Berbec poate aduce oricărei 
acţiuni, oricât de bine intenţionată este, atunci când se atinge lipsa de control, o 
finalitate negativă. Justificarea va fi întotdeauna pozitivă, minciuna va sta în 
picioare, neadevărul ori teamă de nu fi compromis prin  dezlănțuirea adevărului ne 
îndeamnă să luăm în calcul că lucrurile nu se îndreaptă de la sine spre finalitatea 
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pozitivă, ci doar prin atenţie, moralitate sau prin apelul continuu la reguli de bună 
purtare, corecte, la un comportament, obiectiv, echidistant sau pozitiv. 

Prin urmare, ziua de 10 aprilie vine cu un suflu nou pe probleme mai 
vechi, le aduce pe acestea într-un context nou şi le expun unor etape în care acestea 
nu au mai activat. În felul acesta, descoperim că problema în sine nu este nouă, ci 
doar modul cum încercăm să o soluţionăm, tipurile de interacţiuni pe care le 
dezvoltăm pentru a atinge finalitatea ori anumite atitudini sau emoţii pe care le 
avem faţă de persoanele sau faţă de conjuncturile pe care le parcurgem acum. 
Aceste elemente noi ne ajută să ne deschidem mai bine faţă de ceilalţi, să fim 
inspiraţi şi să avem curajul să punem în aplicare soluţiile care ne vin în minte, 
unele dintre ele fiind spectaculoase, neobişnuite şi care beneficiază de energia şi de 
forţa începutului promovată de steliumul din Berbec pentru a iniţia un traseu nou, 
pentru a sparge gheaţa, pentru a deschide un traseu. După aceea, derularea 
acestuia va fi mult mai simplă decât începutul de acum. Asta înseamnă că explozia 
temperamentală, probarea curajului, exprimarea la scenă deschisă poate pe alocuri 
prea furtunos şi dinamic se va solda cu un rezultat pozitiv, benefic şi constructiv. 

Astăzi probăm că suntem curajoşi, ne mândrim cu această atitudine şi dorim 
să insuflăm şi celorlalţi această libertate de expresie. Pericolul acestei zile va sta în 
tendinţa de a idealiza, de a privi tot ceea ce se află în jur prin caracterul abstract şi 
de a ne desprinde de caracterul practic al acţiunii. Ceea ce săvârşim azi trebuie să 
ne ducă spre reparare, reintegrare sau spre repunerea în funcţiune a unui 
mecanism, a unui aparat, a unui proces sau, în cazul fiinţelor, reapropierea de o 
persoană sau redeschidere dialogului. 

Este adevărat că, prin acest stelium din Berbec, multe lucruri se vor repara 
din mers, în mare viteză, neavând răstimpul necesar să ne gândim de mai multe ori 
asupra unui lucru şi tocmai de aceea se va face apel cu insistență la experienţele de 
viaţă. În felul acesta, trigonul dintre Saturn din Chiron va fi pus în evidenţă prin 
faptul că participă, împreună cu Pluton, la desenarea unui triunghi minor, cu 
Pluton focar, implicat în celebru careu cu Uranus. Astfel, inspiraţia care ne vine din 
partea lui Uranus de pe Mijlocul Cerului din tema Lunii noi subliniază pe această 
maturitate construită prin încercări ale vieţii, nu neapărat prin studiu. În felul 
acesta, cunoştinţele practice, faptul că am mai trăit aşa ceva, că am mai trecut prin 
asta ne ajută să separăm grâul de neghină, să vedem tentaţiile aşa cum sunt ele, cel 
puţin pe cele care sunt foarte evidente. 

Pericolul greşelii, al precipitării este unul foarte evident în această zi şi de 
aceea avem nevoie de inspiraţie, de deschidere şi de înţelepciune. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi mult mai atenţi la aceea ce 
spunem sau ce facem decât am fost până acum. Faptul că Luna nouă participă 
împreună cu alte două planete individuale la formarea unui stelium pe Berbec, 
aduce o greutate majoră acţiunilor personale şi orice nesăbuinţă va avea 
repercusiuni asupra vieţii sociale în următoarele patru săptămâni. Mulţi îşi vor găsi 
circumstanţe atenuante pentru aceste ieşiri temperamentale pentru că, 
manifestându-se în sfera intimă, în familie sau doar gândind, fară să 
împărtăşească, se văd în felul acesta protejați. Există o rezonanţă pe baza căreia 
multe dintre procesele astrale se manifestă şi impactul celorlalte planete, în speţă 
vindecarea care ne vine din trigonul Saturn-Chiron prin acest proces numit “ocol 
karmic”, se bazează foarte mult pe calitatea gândirii, pe puritatea sufletească şi pe 
maturitatea pe care dorim să o utilizăm şi să o aprofundăm în acţiunile acestei zile. 
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Joi, 11 aprilie 
Joi 11- 4-2013  6:21    Luna(Ari) --> Taurus 
Joi 11- 4-2013 15:05    Luna(Tau) Sex (Pis) Neptune 
Joi 11- 4-2013 23:13    Mars (Ari) Sex (Gem) Lilith 
Joi 11- 4-2013 23:33    Luna(Tau) Squ (Aqu) Juno 

 
Trecerea Lunii în Taur, chiar din dimineaţa acestei zile, schimbă registrul 

preocupărilor şi ne îndeamnă să apreciem mai mult rezultatele muncii proprii, să 
fim mai serioşi în preocupările pe care le avem, să aprofundăm emoţiile la care 
facem apel sau să avem curajul să fim maturi şi serioşi în lucrurile care până acum 
ne-au inspirat teamă. Această zi are ca fundal tranzitul Lunii prin Taur însă este 
definită de un alt aspect pe care Lilith îl împlineşte cu o planetă individuală, adică 
sextilul cu Marte. Acest unghi este încadrat de doua aspecte: sextilul Lunii cu 
Neptun, în mijlocul zilei şi, cu aproximativ jumătate de oră înainte de trecerea în 
ziua următoare, Luna şi Junon se întâlnesc într-un careu. 

Tabloul general al acestei zile ne îndeamnă spre a căuta justificări pentru 
conduită. Unii oameni sunt siguri pe ei, puternici, deschişi, serioşi în munca lor şi 
consideră că această educaţie, această disciplină constituie un deserviciu în a 
beneficia de un nivel de trai ridicat. De partea cealaltă, cei care îmbrăţişează 
compromisul, care hrănesc simţurile şi care trăiesc doar pentru asta vor considera 
că viaţa nu le oferă împliniri pe măsura dorinţelor ori pretenţiilor pe care le au şi 
vor fi tentaţi să facă şi mai multe compromisuri, să-şi revendice lucrurile care nu le 
merită ori să pretindă beneficii pe un ton mieros, linguşitor, făţarnic. 

Din fericire pentru unii ori din nefericire pentru alţii acest ton făţarnic şi 
linguşitor constituie un strat foarte subţire al preocupărilor pe care planetele le 
predispun azi. Cu cât opunem rezistenţă mai mult unor aprecieri false, cu cât 
rezistăm unor linguşeli cu atât personajele care se aşteaptă la rezultate imediate, 
îmbrăţişând aceste metode, vor fi mai neliniştite, mai nervoase, mai irascibile sau 
chiar agresive. 

Sextilul lui Lilith din Gemeni cu Marte din Berbec inflamează relaţiile care se 
bazează doar pe sexualitate, pe erotism sau pe schimbarea de factură materială. 
Aici nu sunt incluse relaţiile profesionale şi nici cele de afaceri, ci doar acele 
parteneriate în care cineva vinde o plăcere şi altcineva doreşte să o plătească, în 
care cineva se expune prin corp, prin tertipuri afective, iar altcineva îşi ascunde 
frustrarea, considerând că este un beneficiu că le primeşte pe toate acestea chiar 
dacă ele nu sunt adevărate sau valabile. În felul acesta, intrăm într-o zonă 
neplăcută, cea a defectelor care vin din zodia Taur care se bazează mult pe 
încrâncenare, pe ataşamente, pe scufundarea fiinţei într-o materialitate 
dizgraţioasă şi compromiţătoare. Sextilul lui Marte cu Lilith are o componentă care 
va reuşi să bulverseze azi pe foarte mulţi. Aceasta ia înfăţişarea erudiţiei. Erudiţia, 
prin relaţia celor doi protagonişti de acum, devine beţia cuvintelor, apelul la noţiuni 
care nu sunt verificate, înţelese, lansarea unor mesaje care nu sunt sedimentate ori 
care nu constituie produsul unei munci individuale sau rezultatul unor experienţe, 
ci doar o sporovăială sau chiar o discuţie interminabilă pe un subiect superficial, 
mimându-se varietatea argumentelor sau chiar bogăţia de informaţii și pierzându-
se din vedere esenţialul, lucrul cel mai important pentru care avem nevoie de spirit 
practic. Experienţele personale, cele care par naive, incomplete sau puerile în faţa 
acestei construcţii susţinută doar pe argument, discuţie, vorbă, pe exprimare 
constituie inamicul nr. 1 al acestei zile. Cine consideră că va traversa această zi 
făcând apel la experienţele proprii va trebui să se aştepte la opoziţii masive din 
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partea anturajului. Rezultatul acestui efort va fi o frustrare personală, o 
nemulţumire sau chiar o descurajare. Descurajarea nu este elementul care să vină 
din zodia Taur, ci vine din opoziţia pe care Luna şi Saturn încep să o formeze din a 
doua parte a zilei şi care se va împlini în spaţiul zilei de mâine. Descurajarea 
susţinută pe nesiguranţă, iar nesiguranţa alimentată de opoziţia pe care o lansează 
anturajul construiesc un tablou care ne duce spre teama de exprimare sau spre 
ipostaza în care să considerăm că tot ceea ce avem sau spunem nu este bun, 
concret, stabil şi nici nu ţine de comparaţie cu ceea ce au ceilalţi sau ceea ce explică 
o persoană din anturaj. Toată această construcţie seamănă cu o zăpăceală, cu o 
confuzie în care nu observă nimeni că termenii sunt folosiţi greşit sau sunt folosiţi 
în mod corect până la un punct când evadarea în abstract suplineşte lipsa de 
experienţă. 

Cei care își menţin caracterul practic și se sprijină în continuare pe 
experienţele proprii, dacă vor persista în această atitudine, în a doua parte a zilei 
vor încerca să înţeleagă ce se întâmplă, de unde această opoziţie a anturajului, de 
unde această confuzie şi de unde această goană obsedantă după superficial. Va fi o 
altă greşeală pe care o vor face pentru că deşi minciunile au picioare scurte ele sunt 
zglobii şi energice și până când va fi descoperită ea va avea aparența adevărului 
puternic, perfect justificat, absolut. 

Aşadar, beneficiile pe care le pot obţine aceşti oameni serioşi şi disciplinaţi 
vin doar din sextilul Lunii cu Neptun, adică o anume conştientizare, o inspiraţie, o 
deschidere a sufletului pentru lucrurile care sunt valoroase pentru ei şi pe care le 
deţin. Această inspiraţie se manifestă acum prin comparaţie, prin raportare. Cu alte 
cuvinte văd cât de penibili sunt cei care suplinesc lipsa de experienţă prin minciună 
şi se vor simţi mult mai bine şi mai puternici ori chiar înnobilaţi cu faptul că, deşi 
deţin o informaţiei incompletă, ceea ce ştiu, ceea ce au, ceea ce deţin este real. 

În această zi drumurile sunt supuse unui risc prin faptul că apar schimbări de 
traseu, modificări în schema stabilită iniţial sau chiar întârzieri, dacă ele sunt 
programate în a doua parte a zilei, ori amânări pe o perioadă nedefinită. Aceste 
drumuri, aceste deplasări nu ţin doar de mişcarea de la o localitate la alta sau între 
două zone ale aceleiaşi localităţi, ci chiar o deplasare mentală spre o idee care se 
deplasează, aşa cum am văzut anterior, pe disciplină şi seriozitate. Doar cei care 
care au experienţa autocontrolului reuşesc să vadă cât de important este disciplina 
şi prin această disciplină mentală, afectivă, prin mulţumirea pe care o au în fața 
lucrurilor mici (prin faptul că se mulţumesc cu puţin) reuşesc să-şi consolideze 
emoţiile, să se menţină în această zonă a liniştii interioare sau a echilibrului. 

Prin urmare, 11 aprilie este o a încercărilor pe informaţie, pe adevăr, pe 
sinceritate. Cei care în mod frecvent obişnuiesc să-şi exteriorizeze prejudecăţile faţă 
de anumite zodii, atunci când ajung la Taur, pentru că în general un semn de 
pământ este greu de desţelenit, adică de scos din tipicul său, i se atribuie acestuia 
un defect major – prefăcătoria. Este un defect care are o bază reală în sensul că 
zodia Taur cere înainte de toate stabilitate şi uneori viaţa îl pune pe individ în 
postura de a îmbrăţişa un compromis. Acest compromis reprezintă îndemnul de a 
folosi un anumit ton, de a dispune de un anumit tac, de a ocoli atacul direct, de a 
îmbrăţişa muţenia, de a refuza o exprimare nonverbală, pentru a menţine această 
bază, pentru a proteja un patrimoniu personal, pentru a se menţine în această zonă 
a confortului personală aşa cum îl are şi cum doreşte să şi-l păstreze cel mai tare. 

Totuşi, zodia Taur aduce în zodiac o frământare lipsită de o definire foarte 
clară. Atunci când este agresată de un sextil construit între zodiile care o 
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înconjoară, între Berbec şi Gemeni, ea este expusă unor situaţii care în general nu 
le gestionează foarte bine. În felul acesta, survine furtuna zodiei Taur, acea furie 
sau acea mânie care este proverbială în tot zodiacul. Dacă despre zodiile Capricorn, 
Scorpion sau despre Leu sau Rac ştim că dispun de mânii disimulate ori rafinate, 
susţinute pe argumente afective sau pe cele legate de devenirea socială, zodia Taur 
are o mânie bazală, cea susţinută pe instinctul de supravieţuire, cea care, cum bine 
ştim, poate atinge culmi înfiorătoare atunci când nu este controlată. 

Orice formă de agresivitate sau de mânie astăzi va avea un debuşeu în cuvânt 
şi va fi declanșată de o constrângere care poate veni din neînţelegerea unui termen 
sau din folosirea neadecvată unui cuvânt ori a unor înţelesuri. Tocmai de aceea 
desprinderea de orice formă de acţiune, de interacţiune, în special în a doua parte a 
zilei, înseamnă depăşirea unui obstacol foarte mare rezervat acestei zile. În felul 
acesta, sextilul Luna-Neptun ne îndreaptă atenţia spre lucrurile plăcute, solide care 
până acum şi-a dovedit eficiența, nu prin oamenii, ci prin faptele lor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să ne preocupăm doar 
de lucrurile care au fost verificate până acum. Dacă se întâmplă ca într-o anumită 
conjunctură să participăm la o anumită discuţie sau să fim prezenţi fizic într-o 
situaţie neplăcută, penibilă, care se inflamează din nimic, atunci să adoptăm una 
din strategiile benefice care ne vin din zodia Taur – tăcerea activă. 

Taurul ne îndeamnă prin caracteristicile date de elementul pământ şi de 
modul vibrator fix să suprimăm acţiunea, să suprimăm exprimarea, să punem stop 
pe toate lucrurile care caută recunoaştere, apreciere, adică un suport activ din 
partea unui auditoriu şi prin această desprindere să pune o greutate teribilă pe un 
mediu nepregătit încă să se exprime în acest mod. Prin tăcerea care ne vine din 
zodia Taur îi ajutăm pe cei din jur să-şi dea seama că mint sau că vorbesc despre 
lucruri pe care nu le cunosc foarte bine. De asemenea, adoptarea suprimării 
dialogului interior este una din procedurile pe care dacă o privim cu seriozitate azi 
vom reuşi să depăşim ipostaze complicate care să ne tulbure adâncimile sufletului 
pentru o perioadă mare de acum încolo. 

 
Vineri, 12 aprilie 

Vineri 12- 4-2013  0:36    Luna(Tau) Opp [Sco] Saturn 
Vineri 12- 4-2013  4:48    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 
Vineri 12- 4-2013  5:34    Luna(Tau) Sex (Pis) Chiron 
Vineri 12- 4-2013 17:48    Luna(Tau) Opp [Sco] North Node 
Vineri 12- 4-2013 22:34   Pluto [Cap] S/R 

 
Două opoziţii puternice domină sfera preocupărilor din această zi. Ziua de 12 

aprilie este însă marcată de un eveniment astral important – intrarea lui Pluton în 
mers retrograd. Retrogradarea lui Pluton va ţine până pe 20 septembrie 2013, iar 
asta înseamnă că direcţiile pe care le trasăm acum prin această deplasare aparent 
retrogradă se vor regăsi de-a lungul următoarelor luni. Opoziţia Lunii cu Saturn 
aduce sentimentului de nesiguranţă o justificare o explicaţie, pentru că nu poate fi 
privită separat de conjuncţia Lunii cu Coada Dragonului. Toate aceste lucruri care 
se întâmplă azi au o legătură misterioasă, toate funcţionează pe baza unor 
rezonanțe neobişnuite, surprinzătoare şi pe alocuri chiar foarte profunde. Dacă 
opoziţia Lunii cu Saturn înseamnă nesiguranţă conjuncţia Lunii cu Coada 
Dragonului înseamnă pedeapsă, sancţiune, traversarea unei ipostaze în care 
suntem puşi la punct, avertizaţi sau sancţionaţi ori ni se atrage atenţia asupra unor 
comportamente pe care le-am tot repetat în ultima vreme şi care pe viitor ar putea 
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deveni periculoase. Nu vom şti foarte clar şi precis dacă nesiguranţa generează 
acest gen de selecţie a evenimentelor din trecut, dacă nesiguranţa ne face 
vulnerabili faţă de observaţiile celorlalţi ori dacă aceste forţe, aceste observaţii care 
ne vin din jur nu cumva ne activează sentimentul de neîmplinire sau cel de teamă. 
Judecând după faptul că retrogradarea lui Pluton va ţine până în septembrie, când 
Saturn va fi în conjuncţie cu Capul Dragonului, acest moment de 12 aprilie, această 
ipostază astral, ne convinge că lucrurile mici şi mărunte, cele care ne inspiră teamă 
care ne fac să fim nesiguri pe noi înşine, pe prieteni, pe colaboratori, pe cei pe care-
i avem în jur, vor avea o perspectivă de câteva luni cel puţin până în toamna acestui 
an. Pe alocuri, vom încerca să mai domolim din această tendinţă pentru că Luna va 
face un trigon cu Pluton şi un sextil cu Chiron reuşind să împlinească un triunghi 
minor cu Chiron focar şi să scoată în evidenţă o anumită latură, un segment, o 
anumită trăsătură a unei configuraţii mai mari care include acest triunghi minor 
numită Vapor sau Casă. Această configuraţie se bazează foarte mult pe opoziţia pe 
care Luna şi Saturn o împlinesc şi conferă o mare importanţă evenimentelor 
personale atunci când ele sunt scoase pe zona publică. În felul acesta, descoperim 
că teama de anumite obiecte vine pe un obicei, pe experiențe anterioare, pe lucruri 
pe care le-am mai parcurs până acum și care ne-au lăsat în subconştient o 
amprentă negativă, preferinţa anumitor situaţii, persoane sau obiecte vin pe o 
selecţie pozitivă, pe o mulţumire pe care am dezvoltat-o anterior şi care este legată 
de confort, stabilitate, înţelegere, expansiune. Privind toată această construcţie 
înţelegem încrederea în sine constituie obiectivul principal al acestei zile şi nu doar 
al acestei zile, ci va constitui elementul spre care ne vom întoarce în următoarele 
luni, până în septembrie, când Pluton îşi va reveni din mersul retrograd. 
Retrogradarea lui Pluton este chiar şi printre astrologi un mare mister. Dacă 
Pluton, în sfera socială, guvernează ingineriile financiare, participând alături de 
Uranus la definirea ciclului războiului, în sfera personală, Pluton vine cu îndemnul 
de a ne desprinde de lucrurile pe care ni le-am însuşi şi care nu au fost ale noastre, 
de lucrurile cu care ne-am acoperit, de ceea ce ne-am pus pe ochi, pe inimă, pe 
minte pentru a ascunde adevărata natură. O dezvelire de Eul fals, de identitatea 
falsă va constitui una din preocupările pe care le vom avea până în toamnă. Sigur, 
Pluton are mers retrograd în fiecare an aproximativ 6 luni, tocmai de aceea 
tandemul pe care îl lansează, acela de a ne ascunde adevăratele calităţi 
construindu-ne identităţi false şi de a ne dezveli de ele, face parte din jocul vieţii, 
pentru că în această perioadă, până în 2016, Pluton este implicat într-un careu cu 
Uranus aducând o nouă etapa ciclului războiului, de această dată războiul cu sine, 
cu propria persoană, cu propriile identităţi, pentru că aveam de-a face cu un careu. 
Această dezvelire de identităţile false va crea multe probleme de comportament şi 
va genera multe confuzii referitoare la destinul propriu, la scopul pe care-l avem în 
această viaţă, la preferinţele faţă de anumite persoane, la alegerea unei anumite 
meserii. În Capricorn, Pluton vine cu judecată, cu discernământ, cu o analiză 
profundă asupra acelor aspecte ale vieţii care sunt vitregite care nu au fost până 
acum abordate şi care generează prin neglijenţă şi dezordine efecte dezastruoase în 
plan social. În felul acesta, putem să aducem în discuţie ideea de conversație, de 
menire, de scop şi în acelaşi timp de deviere de la aceste lucruri. Tentaţia 
beneficiilor obţinute uşor face deliciul minţilor superficiale, iar Pluton în aceste 
prime zile de retrogradarea va avea o acţiune agresivă şi dură asupra acestora. 

Nu mai beneficiem de influxurile steliumului din Berbec, însă avem acolo trei 
planete într-un mănunchi şi toate primesc un sextil de la Lilith. Asta înseamnă că 
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orice autoamăgire, orice alegere pe care o facem în ideea de a menţine ceea ce a fost 
până acum, identitatea falsă, cea care ne îndeamnă să refuzăm adevărul ori să 
spunem clar şi precis o informaţie pentru a induce în eroare, va fi puternic 
sancţionată de Pluton scoţând în evidenţă persoane şi comportamente şi 
expunându-le în zona publică, făcându-le vulnerabile faţă de anturaj. 

În felul acesta, descoperim că retrogradarea lui Pluton constituie un început 
neplăcut. Unii consideră acest început un ghinion, ca şi cum lucrurile nu mai 
funcționează ca în trecut pe motiv că le-a fost trimisă o energie negativă de care nu 
mai scapă. Aceasta vine însă pe o amprentă personală, este atrasă de persoana 
respectivă, nu e trimisă de nimeni, şi este menţinută în sfera privată pe lipsa de 
experienţă sau pe refuzul discernământului. 

Prin urmare, ziua de 12 aprilie este o zi în care descoperim sensul 
adevărului. Unii vor fi tentaţi să-l schimbe, să-l modifice să-l ascundă, să-l îmbrace 
în aceleaşi haine deşi contextul cere altceva ori să-l expună unor agresiuni sociale 
în ideea că, fiind elementul cel mai puternic, asul din mânecă, va rezista.  

Lucrurile azi sunt încărcate de surpriză pentru că sunt corodate din interior, 
supuse unei suspiciuni, unei neîncrederi ori un gest laș va transforma elementul cel 
mai sigur al acestei zile în elementul cel mai vulnerabil. Se va trece de la o extremă 
la alta şi se va menține această oscilație, iar aceasta va fi tendinţa generală a zilei. În 
realitate, lucrurile vin să ne încearcă să ne întărească convingerea, să ne ajute să 
selectăm anturajul după stimulii cei mai evidenţi pe care-i avem. Sentimentul de 
nesiguranţă va fi stimulul esenţial în această selecţie, iar altul va fi centrat pe ideea 
de înţelepciune. Evident, înţelepciunea nu este un element accesibil oricui pentru 
că ea cere o experienţă profundă, altfel de preocupări decât are omul obişnuit şi 
tocmai de aceea se adresează celor puţini. Cei mulţi vor striga mai tare, nu când 
sunt nedreptăţiţi, nu la durerile psihice sau afective, ci la durerile fizice, la ceea ce li 
se ia din faţă, la gesturile categorice, ca de exemplu a fi jigniţi pe faţă, a fi 
îmbrânciţi ori a fi înlăturaţi dintr-o funcţie ori dintr-un demers. 

Aşa după cum se poate constata, scena zilei de 12 aprilie va fi plină de 
evenimente, unele dintre ele promiţând schimbări categorice, majore, dar 
ascunzând faptul că aceste schimbări se produc prin durere, nemulţumire, 
pierdere, deposedare. Cerul astral conţine două Nicovale ce au ca protagonişti 
planetele situate între Capricorn şi Gemeni, iar asta înseamnă că între Pluton şi 
Jupiter, între nevoia de a explora resurse nebănuite, de a îmbrăţişa o anume 
disciplină, poate chiar austeră, şi nevoia de privilegii, poate chiar nemeritate, 
oamenii reuşesc să-şi încânte propriile existențe sau să şi le compromită după cât 
de realişti sunt, după cât de mult pun accentul pe respect, pe seriozitate sau pe 
valorificarea experienţelor proprii. 

În felul acesta, ziua de 12 aprilie dă startul unui nou mod de comportare în 
privinţa resurselor pe care le avem. Unii vor decide că incidentele acestei zile sau 
ale perioadei îi motivează să investească mai mult sau să nu mai investească, să-şi 
îndrepte toate resursele către alte ţinte, să gândească într-un alt fel strategia de 
lucru şi raporturile profesionale să comporte prin această decizie o modificare 
substanţială. Indiferent ce decidem în această zi că ţine de resursele personale ori 
de timpul pe care dorim să-l punem la dispoziţia celorlalţi toate acestea sunt supuse 
unei erori de gândire şi de analiză, unor impresii greşite ori a unor sfaturi greşite pe 
care unii oameni vor refuza să le vadă aşa, le vor îmbrăţişa fie că sunt mai agresive 
decât se aşteaptă persona atacată, fie sunt extrem de linguşitoare sau încărcate de 
promisiuni extrem de tentante. Până în septembrie acestea vor fi elementele cu 
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care vom jongla şi toate aceste condiţionări care ne vin din cele două nicovale care 
se construiesc azi pun o puternică presiune pe decizii, presiune care va rămâne în 
interior şi care va coroda persoană făcând-o extrem de vulnerabilă la stres, la 
nemulţumirea personală şi la dezamăgirile cărora nu li se va acorda importanţă 
cuvenită. Neacordându-se importanta cuvenită unor dezamăgiri sau unor tristeţi pe 
ideea am mai trecut prin aşa ceva şi sigur se va rezolva sau va trece de la sine, vom 
deveni extrem de vulnerabili şi până în septembrie acele lucruri care acum se 
clatină, care sunt şubrezite, atinse puternic de neîncredere, vor dispărea sau se vor 
coroda şi mai mult. 

Pentru faptul că Luna din Taur trecând prin Coada Dragonului şi împlinind 
opoziţia cu Saturn are astăzi o relaţie specială cu Pluton putem să sperăm că tot 
răul merge spre bine, însă nu de la sine, nu lăsa lucrurile în voia lor şi nu sperând în 
ceea ce nu se vede încă, ci construind din aproape în aproape printr-o atenţie 
susţinută, dar mai ales printr-o disciplină severă, a gândurilor, a acţiunilor, prin 
respectul muncii şi al omului care o prestează. Refuzând aceste lucruri ne expunem 
mult unei dizarmonii sociale căreia nu putem să-i facem faţă încă. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne stabili azi 
cu mintea, nu neapărat prin a consemna pe o hârtie şi asupra căreia să revenim în 
următoarele 6 luni, ţinte, strategii sau chiar reguli de la care să nu ne abatem. 
Disciplina este elementul principal de care avem nevoie pentru a putea gestiona 
contextul astral pe care-l traversăm acum. Nu trebuie să uităm că acest context 
astral, născut din conjuncţia Lunii cu Coada Dragonului, opoziţia Lunii cu Saturn 
care, de asemenea, se repetă lunar, trigonul Lunii cu Pluton sau altele care se 
repetă cu aceeaşi periodicitate, au acum suportul careului Uranus-Pluton prin 
faptul că Pluton zdruncină tot acest context pentru că participă la un proces de 
modificare sau reorientare a trăsăturilor principale (intrarea în mersul retrograd). 
Tocmai de aceea aceste lucruri, care până acum au fost banale sau lipsite de o 
anume observare sau înţelegere, se pot inflama în absenţa disciplinei şi pot 
compromite o anume stabilitate personală sau chiar imaginea publică. 

 
Sâmbătă, 13 aprilie 

Sambata 13- 4-2013 13:29  Saturn [Sco] Squ (Aqu) Juno 
Sambata 13- 4-2013 13:29     Sun (Ari) Sex (Gem) Lilith 
Sambata 13- 4-2013 15:30    Luna(Tau) Sex (Pis) Mercury 
Sambata 13- 4-2013 17:12    Luna(Tau) --> Gemini 
Sambata 13- 4-2013 17:41  Uranus (Ari) Sex (Aqu) Juno 

 
Astăzi se împlinesc trei aspecte importante şi prin energia pe care o 

reprezintă ar putea lăsa impresia că cele 24 de ore pe care le conţin ar putea 
concentra un mesaj atât de puternic şi direct încât să transforme această zi în 
vedeta săptămânii. În realitate, lucrurile care se consumă azi s-au construit de la 
începutul lunii până acum, adică se lucrează la ele de cel puţin două săptămâni. 

Fie că ne referim la careul dintre Saturn şi Junon care depăşeşte cadrul celor 
două săptămâni sau la sextilul Soare-Lilith care se încadrează în acest interval de 
timp, ori la sextilul lui Uranus cu Junon, toate acestea ţintesc către lucrurile cu care 
nu ne simţim confortabil, lucrurile pe care dorim să le schimbăm, să le ajustăm, să 
le modificăm şi să le facem pregătite pentru o nouă încercare a vieţii, pentru un nou 
salt ori pentru o nouă înfăţişare. Aceasta poate însemna o nouă funcţie sau un alt 
traseu pe care să ne ducă paşii. 
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În tot aceste interval Luna parcurge ultimul segment al exaltării sale (Taur) 
urmând ca în a doua parte a zilei să treacă în Gemeni. Prezenţa Lunii în tot acest 
context astral este unul minimalizat, redus la îndemnuri personale ori la acţiuni 
care se limitează într-un cadru restrâns, cel intim, personal, în mintea sau în 
sufletul fiecăruia ori într-un cadrul în care acţionează puţine persoane (în familie, 
în grupul de prieteni, în birou, la serviciu). Ceea ce ne va izbi de dimineaţă va fi 
ritmul în care suntem constrânşi să lucrăm. Ne aducem aminte de lucruri pe care 
nu le-am putut rezolva de la începutul lunii până acum şi ne vom folosi de această 
deschidere ori de o lipsă de atenţie a celor din jur pentru a încerca să reparăm. 
Dacă această observaţie critică, în general negativă, se axează pe careul dintre 
Saturn şi Junon, tendinţa de a repara îi revine sextilului Soare-Junon or ştim din 
experienţa personală ori din alte analize cu specific astrologic că acest unghi chiar 
dacă în mare parte este benefic, nu se finalizează corect. Lilith vine cu informaţii 
eronate, cu ţinte greşite, chiar dacă metodele sunt bune, chiar dacă intenţia este 
lăudabilă. 

Spre seară, când Uranus şi Junon se vor afla în sextil, vom căuta să ne 
întoarcem le bunele relaţii, la bunele obiceiuri, la ceea ce ne făcea plăcere să facem, 
la lucrurile care ne definesc ori pe care ştim cel mai bine să le facem. Din nefericire, 
nu vom reuşi să reparăm tot ceea ce am stricat în prima parte a zilei, însă vom reuşi 
cumva să dregem busuiocul, explicând cu şarm sau umor tot ceea ce am văzut, trăit 
sau am stricat de-a lungul zilei. 

Saturn şi Junon ne aduc drept conştientizare anumite greşeli pe care le facem 
în relaţiile cu anturajul. S-ar putea ca aceste greşeli să nu poată fi reparate azi să nu 
poată fi nici măcar ajustate, ci doar conştientizate, urmărite şi duse într-un colț al 
fiinţe unde mai sunt adunate şi alte dezamăgiri. Relaţiile cu ceilalţi sunt marcate 
astăzi de dorinţa de putere şi până şi libertatea de expresia, până şi uniunea liberă 
dintre oameni, adică acele legături care nu sunt constrânse de un act, de o 
înţelegere prealabilă sunt supuse unor încercări. Aceste încercări au o doză de 
neprevăzut şi oricât de mult ne-am aşteptat ca finalitatea să fie cea pe care vom 
dori, bună sau rea, pe parcursul zilei lucrurile vor comporta schimbări 
spectaculoase. Nu trebuie să uităm că Pluton, partenerul de careu al lui Uranus a 
intrat în mersul retrograd şi suntem îndemnaţi timp de şase luni să ne dezvelim de 
ceea ce am construit în ultimele şase luni. În această primă zi de retrogradare a lui 
Pluton s-ar putea să trăim adânci confuzii, neplăceri provocate de acele aspecte pe 
care nu le-am înţeles din relaţiile pe care le-am alimentat şi pe care am considerat 
că le putem trece cu vederea. 

Fiind vorba de o înţelegere subtilă între Soare şi Lilith este posibil ca unele 
dintre ele să le lăsăm în apele proprii, să nu le schimbăm aşa cum este îndemnul 
acestei zile și să considerăm că, păstrându-le în forma lor iniţială, depăşim un 
impas sau un obstacol. 

În realitate, am dovedit o puternică laşitate, o teamă de schimbare şi o nevoie 
acută de confort. Acest confort, atunci când vine din zodii fixe, cum este Saturn din 
Scorpion sau Junon din Vărsător, se susţine pe teama de a nu pierde controlul. 
Saturn, fiind retrograd din Scorpion şi participând împreună cu Pluton, de 
asemenea retrograd, şi Chiron la formarea unui triunghi minor cu Pluton focar, se 
supune regulilor depersonalizării, adică pentru a nu strica mai mult nevoia de 
reparare se supune unei comenzi publice, a unei comenzi sociale, devenind slugă 
supusă a unui ideal comun în care beneficiul principal nu este atribuit unei 
persoane, ci unui grup mare de oameni, naţiunii sau chiar rasei umane în 
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ansamblu. Cu alte cuvinte, se întâmplă lucruri dincolo de refuzul sau acceptul de 
azi pe care nu vom reuşi să-l vedem în totalitate, care sunt ascunse în neant şi pe 
care le provocăm fiecare cu părticica pe care destinul ne-a repartizat-o. 

Este mai puţin important să analizăm lucrurile pe care nu le controlăm şi nu 
le conştientizăm. Tocmai de aceea cei mai mulţi vor fi captivaţi de mister. Întregul 
ansamblu pe care nu-l vor înţelege îl vor numi mister sau destin ori fatalitate. Dacă 
vor reuşi să depăşească acest obstacol mental, blocați pe nevoia de putere (puterea 
de a şti, de înţelege, de a iubi) adică puterea de cuprinde şi de a anula ceea ce nu se 
vede ori ceea ce nu se cuprinde în sfera personală (ceea ce nu văd şi nu cuprind nu 
există) vor reuşi să vadă întregul mecanism la care participă şi, mai exact, unde se 
duce energia care ne este cerută drept ofrandă pentru umanitate azi. 

Pe omul obişnuit îl interesează mai puţin acest lucru, el va fi captivat de 
faptul că printr-un mecanism macro, într-o furtună cu o evidentă acţiune socială va 
realiza că se exprimă mai uşor pe zona publică, că-şi face mai uşor prieteni, că 
interacţionează mai ușor cu oameni din jur, că lucrează la un alt nivel şi că va putea 
să lase o urmă mai adâncă decât a făcut-o până acum în conştiinţa colectivă. Va 
considera că acest rezultat este expresia puterii sale sporite, însă se va înşela (sextil 
Soare-Lilith) şi va căuta să-şi însuşească aceste beneficii relaţionale, lăudându-se şi 
extinzându-și stima de sine într-o direcţie eronată. Jocul de-a adevărul, de-a 
cuvântul, va pune pe realitatea înconjurătoare, aşa cum o ştim din ultimele şase 
luni o mare greutate pe care nu o va resimţi comunitatea, ci o va resimţi individul 
care va dori să se integreze în această comunitate. 

În felul acesta, el va considera că a intra în sfera pe care şi-o doreşte 
înseamnă a munci mai mult, a face faţă unor solicitări suplimentare, a dovedi că 
ştie mai mult, a fi mai mare, mai important, a nu avea timp, a risipi timpul, a fi 
rezistent la un anumit consum nervos ori la anumite alimente şi se va mândri cu 
aceste lucruri. Din nefericire, ceea ce se întâmplă azi accelerează mult consumul 
interior şi nu doar percepţia timpului va fi puternic alterată (vom avea impresia că 
toate lucrurile se deplasează cu o viteză ameţitoare) dar şi energia vitală se scurge 
într-o zonă asupra căreia nu vom avea niciun control. Cine nu va şti să se oprească 
la timp din acţiune va intra într-un joc, va intra într-un mecanism pe care nu va 
reuşi să-l controleze şi care la final îl va epuiza. 

Mulţi dintre pasionaţii de astrologie sau în mod particular dintre cei care 
sunt pasionaţi de previziunile astrologice vor privi cerul acestei zile şi se vor gândi: 
„De unde această secătuire de putere dacă unghiurile care se împlinesc în general 
se adresează segmentului individual (careu şi sextile)?”. Explicaţia este relativ 
simplă şi se bazează pe o observaţie pe care un începător ar putea să o nu o 
integreze în analiza sa, în studiul său, faptul că o bună bucată din zi Mercur se va 
afla pe ultimul grad din zodia Peşti, pe gradul anaretic, şi va impune, va da tonul 
unei extinderi dure împotriva individului, dincolo de limitele pe care şi le poate 
evalua sau susţine, adică într-o zonă unde funcţiile sale psihice, fizice sau 
emoţionale nu mai sunt sustenabile. 

Având comandă mentală de extindere, tot ceea ce ţine de sfera personală şi 
care primeşte din anturaj ca îndemn pe acest segment se extinde împreună cu 
comanda dată de individ. Cu alte cuvinte, simţim că anturajul pune o presiune pe 
noi, dar de fapt individul cere această presiune, el cere suferinţa, sarcini 
suplimentare, el a cerut încercarea pe care o traversează azi, fie că a fost conştient, 
fie că nu. Fiind vorba de Mercur în Peşti de multe lucruri nu am fost conştienţi, nu 
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am știut că le-am cerut, ci doar ne-am jucat cu lucruri periculoase, sau prea 
importante făra să ne dăm seama. 

Prin urmare, 13 aprilie este o zi care supradimensionează tot ceea ce este 
individual. Această supradimensionare are o puternică rădăcina în trecut, se 
alimentează din obiceiuri pe care le-am susţinut, pe care le-am alimentat, cel puţin 
de la începutul acestei luni, dar care, de fapt ne-au creat o anume identitate prin 
acţiunile pe care le-am făcut de la începutul anului până acum. 

Vom avea tendinţa de a ne asocia cu oameni de aceeaşi factură pentru a 
combate în primul rând teama de singurătate, adică ne va plăcea mult să 
considerăm că fie ne bucurăm, fie suntem trişti, fie suferim, fie am scăpat de o 
durere sau de o afecţiune, nu suntem singuri. Aceste căutări individuale vor fi însă 
marcate de un risc evident. Consumul individual va creşte foarte mult azi şi 
percepţia perioadei, lunii, se va supune acestuia. În felul acesta, calitatea acţiunilor 
pe care le vom desfăşura azi va avea fie o componentă dramatică, aceea care ne vine 
dintr-o puternică şi lucidă observație a ceea ce se întâmplă în jur, dintr-o evaluare, 
drastică, dură, poate chiar caustică a mediului înconjurător, fie dintr-o 
autoamăgire, dintr-o uitare agreată de mulţi şi privită ca un veritabil medicament. 

Aceasta, orientată către zonă publică, având ca motivaţie un element 
personal, ne vă lăsa impresia că suntem puternici şi toată lucrurile pe care le 
câştigam azi se bazează mult pe experienţa personală. Ne vom supraevalua atât 
rezervele cât şi disponibilităţile şi vom fi înclinaţi să abuzăm de relaţii care nu 
durează. 

Ecoul stricăciunilor acestei zile va apărea mai târziu. Acum vom încerca să 
salvăm ceea ce se mai poate, să vedem cu un ochi critic, toate lucrurile care nu sunt 
corecte şi vom încerca să le acoperim pentru a nu mai fi atât de dureroase atât de 
neplăcute ori atât de compromiţătoare. 

Spre seară, când Luna va trece în Gemeni, vom căuta să îndulcim busuiocul, 
să explicăm frumos toate lucrurile pe care nu le-am înţeles sau n-am fost în stare să 
le depăşim cu fruntea sus, cu demnitate şi vom acorda cuvântului o prea mare 
importanţă. Cei care lucrează cu energia vor reuşi, prin beneficiile care vin din 
această zodie încărcată de Jupiter cu energia expansiunii, să vindece prin cuvânt, să 
aline o suferinţă, să pună capăt unei dureri şi să transforme o tensiune din mediul 
înconjurător într-un element de înţelepciune personală, într-o povaţă, poate chiar 
într-o lecţie de viaţă. Ceilalţi însă se vor mulţumi că au reuşit să păcălească vreo doi 
trei, că ei nu sunt vinovaţi, că anturajul i-a constrâns ori că a fost un concurs de 
împrejurări care a dus la rezultatul acesta. 

Ca şi în celelalte zile ale acestei săptămâni recomandarea este aceea de a privi 
evenimentele acestei zile printr-un alt ritm, printr-o altă viteză de lucru, mult mai 
redusă, şi acolo unde vom reuşi să fim disciplinaţi, atenţi la ceea ce se întâmplă în 
jur şi mai puţin caustici cu oameni sau cu situaţii, rezultatele vor fi deosebit de 
constructive poate mai puţin plăcute însă de un real folos pentru destinul personal 
pentru direcţia spre care se îndreaptă acesta. 

Minciuna este elementul care strică foarte mult azi, care compromite o 
imagine, chiar dacă nu va fi descoperită şi chiar dacă, descoperită fiind, nu va putea 
fi făcută publică. Aşadar, ritmul lent, atitudinea liniştită, calmă şi adevărul sunt 
elementele care aduc un mare beneficiu acestei zile. 
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Duminică, 14 aprilie 
Duminica 14- 4-2013  2:25    Luna(Gem) Squ (Pis) Neptune 
Duminica 14- 4-2013  5:36 Mercury (Pis) --> Aries 
Duminica 14- 4-2013 12:06    Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 
Duminica 14- 4-2013 12:26    Luna(Gem) Tri (Aqu) Juno 
Duminica 14- 4-2013 17:33    Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 
Duminica 14- 4-2013 21:56    Luna(Gem) Con (Gem) Jupiter 

 
Astăzi lucrurile se limpezesc, se uşurează foarte mult atât în derulare, cât şi 

în consistență pentru că Mercur va trece din Peşti în Berbec. Iese din zodia de exil, 
dintr-un semn apăsător care l-a constrâns să se extindă dincolo de limitele 
sustenabile şi intră într-un semn agresiv pentru care acţiunile scurte, directe, 
intensitatea primului pas conferă vieţii un farmec aparte. Luna se afla în plin 
tranzit prin Gemeni şi va reuşi azi să împlinească cinci aspecte: două careuri cu 
Neptun şi Chiron, un sextil cu Uranus un trigon cu Junon şi o conjuncţie cu 
Jupiter. 

Toate aceste lucruri se simplifică mult prin intermediul reprezentărilor 
senzoriale. Tot ceea ce ţine de lumea fizică şi care este intensificat poartă amprenta 
armoniei şi a plăcerii. Nu neapărat totul este bun şi plăcut însă prin atingerea 
simţurilor orice informaţie se transformă în plăcere incitând etapele următoare 
prin curiozitate, prin straniu, chiar printr-o notă de mister. Aceste simţuri sunt însă 
scurte şi remanența pe care o au informaţiile asupra corpului sunt de asemenea de 
scurtă durată însă vor impresiona prin bogăţia lor, prin uşurinţa prin care se trece 
de la o informaţie la alta, de la o etapă la alta, de la un element la altul. 

În realitate, structura principală a acestei zile va fi condusă de această nevoie 
de noutate, de uşurinţa cu care ne este distrasă atenţia şi suntem îndemnaţi să 
luăm parte la diferite acţiuni care nu au durabilitate în timp, dar care sunt plăcute 
pe moment şi care ne încântă ori ne umple spaţiul zilei. Toate aceste elemente se 
îndreaptă spre ultimul aspect al zilei, conjuncţia Lunii cu Mercur şi tocmai de aceea 
vom avea impresia că toate lucrurile care ni se întâmplă azi, că sunt bune sau rele, 
vizează îmbogăţirea patrimoniului personal nu doar în a ne ajuta să ne simţim bine. 
Jupiter reprezită unul din vârfurile unei configuraţii numită Aripi de pasăre, 
construită împreună cu Uranus, Chiron şi Pluton şi apropierea Lunii de acest punct 
sensibil ne conferă senzaţia că participăm la un lucru important din punct de 
vedere social ori că tot ceea ce ni se întâmplă face parte dintr-un anume program 
de schimbare, de modificare ori de ajustarea a nevoilor personale după nevoile 
societăţii, adică ne ajută să ne adaptăm. 

În realitate, este doar o iluzie pentru că Mercur în Berbec nu ne ajută să ne 
adaptăm, ci ne ajută să facem faţă unor situaţii, să reuşim acolo unde până acum nu 
am putut reuşi nimic pentru că mentalul s-a extins mult pe orizontală şi nu a ţintit 
pe calea cea mai scurtă către rezultatul final. Acum simţim că avem această putere, 
că ştim cum trebuie să procedăm, că ştim că atunci când ne vom decide, când ne 
vom hotărî vom reuşi să ne ducem la îndeplinire acest plan. Planurile pe care ni le 
stabilim azi sunt în consonanţă cu ceea ce am gândit şi analizat de-a lungul acestei 
săptămâni. Elementele noi ţin mai curând de o reinterpretare a unor rezultate şi nu 
de contactul pentru prima dată cu anumite informaţii. În felul acesta, vom trăi cu 
senzaţia că anumite lucruri se disimulează, se ascund, se ocultează însă nu ne vom 
lăsa astăzi acaparaţi de acest lucru, ci abia mâine când vom trece prin conjuncţia cu 
Lilith. Astăzi doar ne ţinem departe de acele aspecte înşelătoare care devin 
impulsive sau agresive, care vor să ne capteze atenţia cu orice preţ. Ne vom păstra 
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în sfera bucuriilor simple şi nici nu vom observa când acestea ne vor consuma din 
energie. Nu va mai conta că de această dată rezultatul este unul binefăcător. Dacă 
toată săptămâna am muncit pentru alţii, astăzi ne vine rândul să muncim pentru 
noi înşine. Dacă până acum i-am distrat pe ceilalţi, a sosit momentul să ne distrăm 
pe noi înşine, să ne bucurăm de ceea ce avem în jur şi să explorăm acest tonus ca şi 
cum lucrurile dintr-odată au comportat o schimbare esenţială. În realitate, lucrurile 
se schimbă superficial, nu în profunzime, nu în adâncimea lor şi în niciun caz nu se 
schimbă prin calitate, ci prin aspect, prin colorit, prin aparență. 

Unii se vor mulţumi cu faptul că se bucură că trăiesc, că au dispărut anumite 
simptome, că nu-i mai dor picioarele, că se mişcă mai repede, că dovedesc o anume 
mobilitate sau ca dintr-odată corpul probează că sistemul imunitar este substanţial 
îmbunătăţit şi revigorat. Aceste lucruri nu durează, însă nu ne va interesa pentru că 
întreaga percepţie va fi acaparată de aspectul plăcut deconectant şi evident al 
acestora. Tranzitul acestora prin Berbec va fi destul de rapid, tocmai de aceea 
acţiunile pe care le iniţiază, ţintele pe care şi le stabileşte nu vor avea durabilitate 
ori îşi vor împlini ţelul dacă ele nu sunt aruncate foarte departe. Pe 1 mai Mercur va 
trece în Taur şi prin această zodie va trece tot atât de repede pentru că pe 15 mai el 
va intra în Gemeni și pe 31 mai în Rac, pe zodie de apă, urmând ca acolo să stea, ca 
şi în Peşti (tot zodie de apă), mai bine de două luni (va intra în Leu pe 8 august). 
Asta înseamnă că lucrurile care vin spre noi şi în această lună şi în luna următoare 
se vor precipita sau vor avea un caracter plăcut şi constructiv doar dacă vor fi 
limitate la nivelul planurilor, urmând ca derularea lor să se facă începând cu luna 
iunie ori să se facă acum repede însă prin intermediul altor instrumente, nu prin 
cuvânt, nu prin exprimare, nu prin valorificarea unor cunoştinţe, nu prin funcţie 
mentală, ci prin altceva. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii devine o zi a jovialităţii, a bucuriei, a 
exprimării, a revenirii la forma iniţială. Pentru unii forma iniţială înseamnă un 
consum psihic, nervos, dar desfăşurat într-un cadru plăcut şi mai ales cunoscut. 
Pentru alţii revenirea la normal înseamnă o anume revigorare fizică, o destindere a 
corpului, a fiinţei întregi, prin simţuri, prin informaţie pe care le obţinem cu 
ajutorul acestora şi trăirea unei stări de revitalizare, de încântare, de mişcare, de 
voluptate. 

Impedimentele acestei zile sunt în general localizate la nivelul aspiraţiilor 
lipsite de suport real care se vor consuma în timpul nopţii şi în mod sigur pentru 
cei care nu-şi vor petrece noaptea într-un mod activ, ci o vor rezerva somnului, 
aceste lucruri se vor consuma prin vise stranii, bizare sau împlinirea unor dorinţe 
în vis. Aceste lucruri înclină mai mult spre aspectul neplăcut care vor avea o 
remanență în special asupra primei părţi a zilei până în preajma orei 12,00 când 
Luna va împlini sextilul cu Uranus şi întreaga atenţie ne va fi captată de lucrurile 
care se află aici în această lume. Îndemnul care ne vine din trecerea lui Mercur în 
zodia Berbec este acela al pionieratului. Cu toţii considerăm că suntem pricepuţi 
sau buni într-un domeniu, chiar şi cei care spun că nu sunt buni la nimic, doresc să 
convingă auditoriul că sunt buni în acest segment în care nimeni nu este bun la 
nimic. Acest paradox devine prin Mercur în Berbec un element distractiv sau unul 
care, de-a lungul tranzitului, va impune societăţii sau grupului de apartenenţă o 
uşoară nelinişte. Azi nu toată lumea va resimţi această nelinişte, ci în special cei 
care dispun de o vitalitate redusă. Cei care au rezervele necesare se vor axa pe 
dinamism, pe acţiune, pe mişcare, pe activităţi în aer liber, pe exprimare aşa cum 
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au urmărit, aşa cum şi-au dorit în ultimele trei săptămâni și se vor simți împliniți 
prin ceea ce consumă. 

Să nu uităm că Mercur a avut în Peşti un tranzit foarte lung, neobişnuit de 
lung, de mai bine de două luni şi ne-a încercat mult pe această extindere, pe această 
expansiune a câmpului conştiinţei, adică ne-a încercat pe dezvoltarea viziunii de 
ansamblu. Trecând în Berbec va însemna pentru multi o uşurare. În sfârşit nu mai 
trebuie să se uite foarte departe, nu mai trebuie să înveţe foarte mult, nu mai 
trebuie să  îndeplinească atât de multe sarcini personale sau profesionale, nu mai 
au atât de multe greutăţi pe umeri, ci vor obţine aceleaşi rezultate, vor avea acelaşi 
impact asupra mediului de apartenenţă, făcând mai puţin, muncind mai puţin, dar 
ţintind mai sus. 

Această componentă se va menţine până la începutul lunii mai, când Mercur 
va trece în Taur, şi vă aduce o uşoară inflamare a relaţiilor care nu au trecut încă 
testul maturității. Nu sunt invocate aici doar relaţiile profesionale, ci şi cele 
personale, intime, care vor fi marcate de replici dure, usturătoare, neplăcute, acide 
care nu trebuie băgate în seamă, ci trebuie ignorate pentru că ele nu definesc nici 
atitudinea mentală şi nici statutul persoanei care le exprimă, ci doar o stare de 
moment, o atitudine care scapă de sub control şi strică o bucurie care este, 
asemenea stării de nervozitate, superficială. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura de tot ceea ce 
există în jur, de a explora tot ceea ce vine spre noi şi de a căuta să adulmecăm cu 
toate simţurile tot acest suflu astral care ne revigorează după mai bine de două luni 
de zile de exil. Pentru mulţi această zi de 14 aprilie sună ca şi cum ar fi prima zi de 
vacanţă după o perioadă intensă de efort. 
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Săptămâna 15-21 aprilie 2013 aduce o schimbare importantă în mediul astral 
pe care-l tot analizăm aici prin faptul că planetele individuale Venus şi Marte, dar şi 
Soarele, trec din Berbec în Taur, îndreptând aceste procese de schimbare, de 
modificare mai mult spre intimitate, spre sfera privată. Planetele individuale devin 
acum vedete, ocupând, prin rotaţie, poziţii importante sau unindu-și forțele pentru 
schimbări mai ample aşa cum se întâmplă în ziua de 18 aprilie când, pe conjuncţia 
Soare-Marte, toate celelalte planete individual sunt în relaţii nefavorabile cu câte 
un malefic. 

Această săptămână ne vorbeşte însă despre transformări interioare, despre 
descoperirea vocaţiei, despre trecerea de la impuls la realizare, de la gândul care se 
înalță foarte sus spre cer, la rădăcinile care se adâncesc tot mai mult în pământ şi 
va fi nevoie să realizăm o fuziune între cele două direcţii pentru a ne consolida 
statutul în familie, în cercul de prieteni sau chiar statutul social. Raporturile sociale 
nu vor fi acum atât de importante cât de importante vor fi atitudinile pe care le vom 
dezvolta faţă de propria persoană, adică valorile pe care vom reuşi să le păstrăm 
după ce vom înfrunta un obstacol. De asemenea, aceste mecanisme se atribuie şi 
grupurilor care, asemenea exemplului individual, vor trece prin frământări, prin 
încercări, prin explozii temperamentale, prin atacuri ale unor indivizi împotriva 
națiunii, a societății din care fac parte, prin ameninţări mai mult sau mai puţin 
voalate care au ca scop lupta pentru putere. Odată trecute în Taur, chiar de luni, cu 
Venus, vedetele acestei săptămâni intră în sfera de influenţă a opoziţiei cu Saturn 
pe axa Taur-Scorpion. Asta înseamnă că elementele individuale care au trecut de la 
începutul anului prin mai multe ipostaze de schimbare, de transformare, fiind 
invitate să asimileze informaţii, să-şi dezvolte viziunea de ansamblu sau să-şi 
cultive spiritul întreprinzător, sunt acum supuse unui proces de surpare, de 
degradare ori de întârziere în toate demersurile pe care le dezvoltă. 

Din capul locului ziua cea mai importantă pentru această săptămână va fi 
ziua de sâmbătă, 20 aprilie, când prin trecerea Soarelui şi a lui Marte în Taur şi, de 
asemenea, prin împlinirea conjuncţiei Mercur-Uranus se marchează o zonă de 
graniţă între ceea ce am parcurs de la începutul anului până acum şi ceea ce vom 
avea de parcurs de acum şi până la toamnă, când Saturn şi Capul Dragonului vor fi 
în conjuncţie. Dacă, referitor la perioada pe care am parcurs-o până acum, etapele 
mai mari sau mai mici ne-au fost familiare, ceea ce vine spre noi de acum și până la 
toamnă se va desfăşura în trei etape. Prima etapă, mai scurtă, va începe cu 20 
aprilie şi se va termina cu 30 aprilie. A doua etapă va cuprinde luna mai, iar a treia 
etapă va include lunile de vară şi o parte din luna septembrie, până la conjuncţia lui 
Saturn cu Capul Dragonului. Toate aceste elemente reprezintă un crescendo 
important care au ca miez împlinirea la grad perfect a careului dintre Uranus şi 
Pluton. Acest careu dintre Uranus şi Pluton, după cum vom vedea începând cu ziua 
de sâmbătă, 20 aprilie, prin mesajul lansat de conjuncţia Mercur-Uranus, se 
adresează elementelor interne. Acest război analizat în ipostaza sa de luptă cu sine, 
la nivel social se transpune prin confruntări interne. Acestea, din punct de vedere 
geopolitic, pot lua multiple înfăţişări, inclusiv conflicte în interiorul unei naţiuni 
segmentate în două sau mai multe administrații. Statele federale sunt de asemenea 
vizate sau chiar anumite naţiuni care au fost scindate în urma unor evenimente 
istorice marcante când au jucat rolul de gazdă a unor teatre de război. 

Acest proces se realizează, de asemenea, în două etape: (1) în mod paşnic 
prin asimilare sau reunificare ori prin avansarea unor idei unioniste, urmând ca 
tensiunea şi conflictul să fie explorate după ce procesul de reasimilare sau unificare 
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s-a-mplinit, (2) iar o altă etapă, mai virulentă, mai neplăcută, care ar putea genera 
un conflict de proporţii, se va manifesta prin agresivitate declarată, vizibilă, adică 
prin război deschis. 

Dacă până acum toate aceste lucruri au fost potenţial exprimate, această 
săptămână le amplifică atât de mult încât le duce foarte aproape de eșec sau chiar 
în ipostaza declanşării. Sunt multe elemente care trec din sfera conversaţiei, a 
planurilor de viitor, în zona concretă şi asta se întâmplă pentru că planetele 
individuale trec în Taur, şi că toată această modificare de vibraţie se află în 
consonanţă cu mesajul agresiunii interioare susţinut de careul Uranus-Pluton. 

Din acest punct de vedere fiecare zi are un mesaj clar, de sine stătător şi 
puternic, lansând un avertisment care ţine de curăţenia sufletească. În această 
săptămână cei care au probleme de conştiinţă, care au probleme cu puritatea 
afectivă, cu puritatea mentală, care au probleme cu adevărul, cu menţinerea stării 
de echilibru psiho-afectiv vor fi puternic încercaţi și supuşi unor episoade dure cu 
scopul de a-i trezi la realitate şi de a-i motiva pentru a se apropia mai mult de 
profunzimea sufletului, pentru a fi mai disciplinaţi, mai atenţi la ce gândesc, cum 
gândesc şi la tipurile de asocieri pe care le încurajează. 

 
 
Luni, 15 aprilie 

Luni 15- 4-2013 10:24   Venus (Ari) --> Taurus 
Luni 15- 4-2013 17:26    Luna(Gem) Con (Gem) Lilith 
Luni 15- 4-2013 21:35     Sun (Ari) Sex (Gem) Moon 
Luni 15- 4-2013 22:41    Luna(Gem) Sex (Ari) Mars 

 
Începem săptămâna cu un eveniment astrologic important pentru această 

perioadă, intrarea lui Venus în Taur (domiciliu). Pe acest fundal, Luna va împlini 
azi o conjuncţie cu Lilith, un sextil cu Soarele şi, spre seară, cu puţin timp înainte 
de miezul nopţii, un sextil cu Marte. Tabloul astral al acestei zile, deşi aduce prin 
conjuncţia Lunii cu Lilith o legătură cu ceea ce s-a-ntâmplat în săptămâna 
anterioară, faptul că Venus îşi schimbă zodia (trece din exil în domiciliu) aduce o 
modificare în bine a situaţiilor, a conjuncturilor, chiar dacă pe alocuri anumite 
mofturi, impulsuri sau pretenţii personale ar putea să strice acest cadru armonios. 

Aşa cum bine ştim, Venus guvernează două zodii (Taur şi Balanţă) având, 
prin intermediul acestora şi două poziţii de exil, una în Berbec şi alta în Scorpion. 
Asta înseamnă că pentru fiecare dintre domicilii există o anume formă de 
dizarmonie pe care Venus o dezvoltă. Domiciliul lui Venus în Balanţă va avea exilul 
în Berbec şi aceste două poziţii vor conlucra pentru a ne maturiza în privinţa 
relaţiilor, a raporturilor sociale sau în privinţa atitudinilor pe care noi le dezvoltăm 
faţă de oamenii din jur. În privinţa domiciliului în Taur și, implicit, a exilului în 
Scorpion, Venus dezvoltă alte trăsături, mult mai aproape de lumea fizică, de 
simţuri, decât poziţia sa distinsă şi rafinată în Balanţă şi va conlucra cu poziţia sa 
de exil, prin intermediul cărora oamenii critică atât de mult faptele sau acumulările 
celorlalţi, devin atât de pătimaşi în a evalua ce au unii şi ce nu au alţii, încât ajung 
să se izoleze şi să-şi trăiască mulțimirea ca pe o afecțiune, fără schimb permanent, 
doar cu lucrurile şi obiectele pe care le au în jur, cu plăcerile pe care au apucat să le 
dezvolte prin constrangere ori defulare, fără a putea să le exploreze ulterior. În felul 
acesta, schimbarea de vibraţie de la exilul lui Venus în Berbec, la domiciliul lui 
Venus în Taur, se adresează unor sectoare diferite de viaţă.  
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Până în dimineaţa acestei zile am parcurs o perioadă în care relaţiile sociale 
sau atitudinile faţă de oameni, raporturile profesionale au traversat o perioadă de 
criză în care, justificat sau nu, oamenii au întreţinut o anume tensiune în 
schimburile în care se implicau. Acum trec în altă zone, în acele sectoare în care 
frumuseţea primează, la fel şi îngrijirea personală, şi aici nu ne referim doar la cea 
fizică, ci şi la cea mentală sau cea afectivă. Cele două tipuri de atitudini nu se 
determină una pe cealaltă, ci se activează în sectoare diferite. Asta înseamnă că 
motivul pentru care ne vom apropia mai mult de frumuseţea fizică, de plăcerile 
personale, de nevoia de împlinire, de satisfacţie sau cel pentru care vom cultiva 
toate aceste lucruri, nu va fi susţinut pe tensiunea şi dizarmonia ultimei perioade, ci 
va veni dintr-o altă necesitate, una personală, intimă şi care poate fi citită din 
horoscopul personal. La modul general, aceste lucruri sunt bine cunoscute de 
astrologi ca fiind diferite, separate, activând în sectoare distincte şi din această 
cauză ceea ce porneşte cu această prima zi a săptămânii ține mai mult de ceea ce se 
va-ntâmpla începând cu 20 aprilie, când Soarele şi Marte vor trece în Taur şi mai 
puţin de ceea ce s-a-ntâmplat în ultimele săptămâni. 

Legătura care există între ceea ce s-a-ntâmplat în această zi şi ceea ce s-a-
ntâmplat în săptămâna anterioară ține mai mult de o anume nemulţumire, privită 
ca remanență, că rămăşiţă, că urmă rămasă din conjuncturile pe care le-am 
traversat anterior, indiferent dacă asta înseamnă iniţierea unui nou proiect, alte 
sarcini profesionale sau nevoia de a ne apleca asupra muncii cu mai multă 
implicare şi mai multă seriozitate ori intervenţia unui factor superior care ne cere o 
altă calitate a muncii. Venus în Taur are şi această componentă a muncii, a 
implicării şi a seriozităţii, având ca motivație nevoia de a crea frumosul sau de a-l 
menţine atunci când el există deja. Conjuncţia Lunii cu Lilith vine să strice această 
nevoie și să aducă o picătură de culoare pe un fundal perfect. Intervenţia aceasta, 
critica acestei zile, nemulţumirea, ce va fi vizibilă în special în a doua parte a zilei, 
va strica un lucru şi tocmai de aceea este important să ne abţinem de la orice 
răbufnire, critică ori remarcă pentru că ea este total nepotrivită şi va reuşi să 
compromită un lucru bun, armonios şi pozitiv cu care anul acesta, în forma în care 
se prezintă acum, s-ar putea să nu ne mai întâlnim. 

 Chiar dacă există această tentă negativă, dizarmonioasă, poate chiar 
penibilă, faptul că Venus intră în Taur ne va fi stimulată creativitatea şi ne va 
permite să ne preocupăm mai mult de dragoste, de lucrurile care sunt frumoase, de 
formele obiectelor pentru a ni le apropia mai mult şi a reuşi să realizăm cu acestea 
o legătură intimă, plăcută şi încărcată de linişte. 

Va exista însă şi o confuzie în această zi pentru că Venus în Taur aduce un 
comportament demonstrativ prin faptul că, spre deosebire de poziţia sa în Balanţă 
în care gestionează anumite lucruri care există, în Taur se apropie mai mult de 
construirea ei. Asta înseamnă că vor fi vizate lucrurile nefinalizate, imperfecte şi 
orice intervenţie asupra acestora le va îmbunătăţi, că e vorba de obiect, relaţie sau 
de atitudini, în timp ce trecerea Lunii prin sextilul cu Marte va pune întreaga fiinţă 
în alertă.  

Azi ne vom întreba dacă ne este sau nu utilă această modificare şi dacă 
frumuseţea, pe care o vom urmări cu mai mult interes, privită ca finalitate, aşa cum 
ni se înfăţişează azi, va avea în timp vreun rost. Mâine când Luna va trece în Rac 
lucrurile se vor schimba, vor lăsa impresia că în ochii celor mulţi şi needucaţi 
lucrurile foarte frumoase se amestecă printre cele imperfecte şi foarte puţini vor fi 
aceia care vor vedea că în profunzimea lor lucrurile, după ce vor fi atinse de frumos 



Săptămâna 15 – 21  aprilie 2013                   Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 11 aprilie 2013, ora 15:47 

și liniște, ramane neschimbate. Această notă impulsivă ar putea să ne lezeze în a 
doua parte a zilei, să ne aducă o stare proastă, o nelinişte şi de la această nelinişte 
să ne îndreptăm către trăsăturile negative ale zodiei Taur, pe care le-am explorat în 
săptămâna anterioară şi care sunt legate de mânie. 

Prin urmare, 15 aprilie reprezintă o zi în care ne vom lăsa antrenaţi în alte 
activităţi marcate de un suflu proaspăt, novator. Cei care sunt implicaţi mai mult în 
activităţi de rutină şi nu au cum să schimbe acest program se vor lăsa antrenaţi în a 
dezvolta o altă atitudine faţă de acestea. Toate acestea, în marea lor majoritate, 
sunt plăcute, deconectante, încărcate de dragoste, de linişte şi, acolo avem de-a face 
cu firi care se entuziasmează foarte uşor, ceea ce le îndeamnă astăzi să facă le va 
duce spre bucurii foarte intense, poate chiar la extaz. 

Pe lângă faptul că vom acorda o atenție deosebită aspectului fizic, formei 
obiectului, curăţeniei privită în ansamblul ei, nu ca o modalitate de a combate o 
dizarmonie, ci prin plăcerea de a coabita într-un mediu, echilibrat, armonios şi 
proaspăt, Venus în Taur ne aduce un simţ deosebit al gustului, al atingerii. În 
această zodie Venus aduce plăcerea de a mânca, preocupări gastronomice, dar nu la 
modul abuziv, ci menţinând această notă a echilibrului prin savurarea plăcerii de a 
inventa/încerca noi feluri de mâncare, de a acorda mai mult interes aspectului 
acesteia, respectând criteriile rafinamentului şi armoniei. 

Sigur, acest aspect are şi o notă selectivă, în sensul că predispune, dar nu ne 
implică pe toţi în modificările sale. Asta înseamnă că în mijlocul zilei, conjuncţia 
Luna-Lilith va intensifică mult acele sentimente care sunt reziduale sau negative 
(pentru cei care le dețin) punându-i pe oameni în faţa unor sentimente apăsătoare, 
confuze sau agresive, legate de insensibilitate, de dezinteresul faţă de aspectele 
spirituale ale vieţii sau abordarea geloziei ca o dovadă de stabilitate şi dragoste. 

Prin aceste sentimente toată inclinația spre dragoste se poate transforma 
într-un sentiment sufocant, într-o atitudine care consumă energia ori care coboară 
nivelul de pe gândirea înaltă, de pe sentimentul superior, rafinat, pe atracţia fizică 
şi consumarea acesteia în tot felul de preocupări care ţin de erotism, sexualitate. 

În marea lor majoritate, lucrurile sunt benefice azi şi chiar dacă există mici 
animozităţi în această zi, armonia nu va putea fi distrusă decât de persoane care 
caută cu orice preţ să facă acest lucru. Aceştia vor avea succes mai mult în a doua 
parte a zilei când, fie din cauza conjuncţiei Lună-Lilith, fie a sextilului Lună-Marte, 
vor da curs unor energii pe care nu le pot controla. Pornind de la senzaţia că vor să 
facă ceva, dar nu au idee ce, că dispun de o energie prea mare, fie se apucă de 
alergat şi îşi epuizează corpul, se apucă de curăţenie generală la miezul nopţii şi 
strică prin casă obiecte sau nu reuşesc să o termine, adică se implică în activităţi 
lipsite de orice metodă, ansamblul acestor îndemnuri vor fi pozitive. Chiar dacă vor 
exista voci care vor fi îndreptate împotriva celor care dovedesc azi că sunt calmi, 
liniştiți, că pot şi construi în viaţă, nu doar să distrugă, ziua îşi păstrează o notă 
armonioasă, plăcută şi, prin aceste caracteristici pozitive, ne pregăteşte pentru 
marea schimbarea care vine spre noi începând cu 20 aprilie, când Soarele şi Marte 
vor intra împreună în Taur, iar Mercur va împlini o conjuncţie cu Uranus. 

15 aprilie este o zi mare pentru această perioadă şi implicit pentru anul 2013 
şi tocmai de aceea recomandarea este aceea de a fi selectivi cu oamenii, cu 
evenimentele, cu stările pe care le simţim, cu gândurile, cu planurile de viitor, în 
sensul de a le prefera pe cele care sunt probate în timp sau care nu ne scot din albia 
liniştii, a echilibrului, a armoniei sau a gustului pentru frumos. 
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Marţi, 16 aprilie 
Marti 16- 4-2013  5:49    Luna(Gem) --> Cancer 
Marti 16- 4-2013  8:05    Luna(Can) Sex (Tau) Venus 
Marti 16- 4-2013 12:48    Luna(Can) Squ (Ari) Mercury 
Marti 16- 4-2013 15:17    Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 

 
Trecerea Lunii în Rac aduce o revenire la normal, o mai mare apropiere de 

seriozitate, de muncă. Oamenii devin azi mult mai implicaţi şi mai atenţi la ceea ce 
fac, însă va mai persista această componentă a discuţiei, a tonului, a cuvintelor 
nepotrivite pe care ieri sau în săptămâna anterioară am dezvoltat-o, chiar dacă în 
alt mod sau cu alte implicaţii. 

Per ansamblu, 16 aprilie este o zi caldă, bună, interesantă, care ne aduce în 
faţa unor lucruri diferite faţă de ceea ce s-a-ntâmplat ieri. Şi azi lucrurile sunt 
plăcute, chiar dacă sunt diferite, mergând spre a cultiva sensibilitatea, inteligența, 
contactul cu oameni sau un anume mod de a surprinde comportamentul celorlalţi, 
adică de a ne lăsa preocupaţi de anumite aspecte ale psihologiei cognitiv-
comportamentală. 

Luna în Rac este în domiciliu şi ne îndeamnă să fim serioşi cu cei din jur, dar 
şi cu noi înşine, să apreciem munca şi, în acelaşi timp, să nu ne neglijăm aspectele 
sufleteşti, spirituale, emoţiile sau planurile de viitor. 

Luna în Rac, atunci când întâmpină o opoziţie, nu prin unghiul de 180 de 
grade, ci prin forţe cu care nu se află în armonie, cu Mercur, devine irascibilă, se 
precipită şi se implică în acţiuni care compromit, strică, suprasolicită. În domiciliul 
său, Luna are o componentă agresivă care, combinată cu agresivitatea verbală a 
Mercur din Berbec, ne poate duce azi, în special în mijlocul zilei, către accese 
temperamentale justificate prin episodul în sine ce sunt legate de procesul de 
muncă, de călătorii, de deplasări, de proiectele pe termen scurt sau de anumite 
stricăciuni care se produc în mediul ambiant din cauze obiective. Acestora li se 
acordă o mai mare atenţie decât au şi, tocmai de aceea, trebuie ignorate, amânate 
sau privite în contextul general. 

Extinderea pe care o realizează Luna în câmpul conştiinţei pune azi o mare 
greutate pe simţul estetic. Luna din Rac în sextil cu Venus din Taur înseamnă 
cultivarea și promovarea frumosului, adică se face apel la simţul estetic şi la 
educaţia pe care le-am cultivat până acum. Unii s-ar putea să nu aibă acele 
informaţii sau să nu dispună de acele cunoştinţe, aşa cum li se cere azi la locul de 
muncă sau în comunitate, ceea ce înseamnă că vor avea de traversat o ipostază 
neplăcută pentru ei, fiind stânjeniţi, ruşinaţi ori prea lucizi în a-şi vedea limitele 
sau chiar nivelul de cunoştinţe, evaluand aceste limite cu un simţ al realităţii foarte 
dur, foarte crud şi, considerând că nu au de ales, vor prefera să se lase în voia 
agitaţiei, a nervilor, a criticismului. Acestora azi nimeni nu le va intra în voie şi îşi 
vor striga durerea pe stradă că sunt nedreptăţiţi, că merită mai mult și că până 
acum nu li s-a dat ocazia să demonstreze asta. În realitate, aceşti oameni sunt mai 
mult certaţi cu sine pentru că sunt nemulţumiţi de faptul că ei înşişi nu s-au ridicat 
la nivelul pretenţiilor pe care le-au avut și, când vine vorba de exprimare, devin 
confuzi și preferă să-i învinovățească pe cei din jur. Încrederea în sine, dacă nu este 
susţinută pe efort personal, dacă nu-şi are rădăcinile în autoeducaţie sau dacă nu-şi 
extrage puterea din argumente personale, ci se sprijină prea mult în exterior, la un 
moment dat va ajunge în ipostaza penibilă a acestei zile în care protagonistul 
principal îşi va proiecta propria nemulţumire asupra celorlalţi pentru a-i face 
vinovaţi de ceva. Anturajul, însă, îi va arăta individului că nu este foarte bun, 
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priceput sau că este aşa cum el însuşi s-a considerat tot timpul – imperfect. Este 
adevărat, oamenii se văd imperfecţi pentru că se definesc doar prin acţiunile pe 
care le săvârşesc, uitând că esența lor este impecabilă și că regăsirea ei se face prin 
redescoperirea elementelor care o compun, nu dintr-odată. Asta înseamnă că 
încrederea în sine se va îndrepta spre familie, spre relaţii personale, către un număr 
redus de oameni, către prietenii cu care avem un schimb foarte plăcut, foarte 
personal, intim şi care menţin, prin însăşi natura lor, o anume stabilitate socială. 

În ansamblul ei, viaţa, privită prin conjunctura acestei zile, nu comportă 
schimbări majore dacă ne îndreptăm încrederea în sine doar către aceste zone, ci va 
merge mai departe cu bune, cu rele şi, atunci când va fi nevoie, un anume episod 
social va face apel la aceste ipostaze personale, consolidate pe încrederea în sine, 
reuşind să redimensioneze stima de sine şi să o transpună anturajului, ca exemplu 
sau ca realizare personală. În felul acesta cresc oamenii, în felul acesta se dezvoltă 
şi îşi pun bazele unui comportament echilibrat şi puternic sprijinindu-se, în primul 
rând, pe educaţie şi apoi pe schimbul pe care-l realizează cu cei din jur. 
Menținându-se în această sferă oamenii devin pozitivi, benefici, iar creaţiile lor 
constructive şi utile celor din jur. 

Prin urmare, 16 aprilie este o zi care ne inundă cu înţelegere, cu linişte, cu 
eficienţă, dacă există o bază în acest sens. Dacă nu există o bază corectă, pozitivă, 
această energiei a liniştii, a muncii, a hărniciei va fi folosită dizarmonios în 
activităţi care nu au nicio finalitate, care ne consumă, ne ţin mintea ocupată, 
convingându-ne că muncind puțind sau găsindu-ne înlocuitori suntem eficienți, 
asemenea exemplelor adoptate. 

Limbajul va fi problema acestei zile, însă el nu va fi alimentat de episoade 
care se întâmplă doar azi, pentru că, fiind scurte ca durată, vor face trimitere la 
ceea ce s-a-ntâmplat ieri sau, cel mult, la ultimele zile ale săptămânii anterioare. Se 
folosesc cuvinte nepotrivite, un ton nepotrivit sau agresiunea va veni din faptul că 
se va trece repede de la o extremă la alta, în situaţia în care nu se cere viteză de 
reacţie, ci calm, liniştea, atenţia, aprofundarea unui proces sau pur şi simplu 
suprimarea conversaţiei verbale şi realizarea unui schimb nonverbal. În general, 
comunicarea este în mare parte nonverbală. Puţini sunt aceia care, fără o pregătire 
adecvată, înţeleg, intuitiv, acest lucru. Ei știu că nu se va putea niciodată înlocui un 
gest, o îmbrăţişare, o atingere, că nu se va putea niciodată înlocui o faptă săvârșită 
pentru a alina sau susține. Asta înseamnă trecerea de la poziția Lunii în Gemeni, la 
cea în Rac, adică trecerea de la a explica fapta, la a o săvârşi. 

Este de la sine înţeles că cei care preferă să vorbească mult şi să facă puţin 
vor avea o zi apăsătoare, confuză, prin faptul că vor fi constrânşi, prin ceea ce se 
întâmplă în viaţa personală sau în preajma lor, să muncească mai mult şi să 
vorbească mai puţin. Chiar şi pentru aceştia ziua are un beneficiu în sensul că le 
arată că lucrurile pot să fie altfel, că este mult mai bine să privească munca sau 
efortul personal ca pe o acţiune marcată de nonverbal şi mai puţin marcată de 
cuvântul de sine stătător. Acest cuvânt trebuie să fie un asistent al faptei, nu 
stăpânul care le dictează acţiunilor statutul. 

Vom observa azi că ceea ce este neplăcut are durată scurtă de viaţă, iar ceea 
ce este plăcut participă la un proces care are o finalitate, cel mai devreme, după 
data de 20 aprilie. 

Astfel, recomandarea pentru această zi este aceea de a continua atitudinea 
pozitivă a zilei anterioare. Şi azi suntem îndemnaţi să privim lucrurile pozitiv, să le 
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separăm de cele negative, dar, în plus faţă de ziua anterioară, acum suntem invitaţi 
să ne punem lacăt la gură. 

 
Miercuri, 17 aprilie 

Miercuri 17- 4-2013  0:13    Luna(Can) Tri [Sco] Saturn 
Miercuri 17- 4-2013  1:11    Luna(Can) Squ (Ari) Uranus 
Miercuri 17- 4-2013  5:17    Luna(Can) Opp [Cap] Pluto 
Miercuri 17- 4-2013  6:37    Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 
Miercuri 17- 4-2013 18:08    Luna(Can) Tri [Sco] North Node 

 
În această a doua zi de Rac (Luna în Rac) Luna are de împlinit nu mai puţin 

de cinci aspecte: trei trigoane (Saturn, Chiron şi Capul Dragonului), un careu cu 
Uranus şi o opoziţie cu Pluton. Legăturile pe care le realizează azi cu aceste planete 
o transformă pe aceasta în planetă focar în configuraţia numită Zmeu. Opoziţia 
Lunii cu Pluton, împlinită chiar de dimineaţă, pare să fie elementul care dictează 
cum ne vom petrece ziua, cât de departe vom merge cu deciziile şi cât de agresivi 
vom dori să fim cu cei care încalcă regulile sau care ni se împotrivesc. Această 
opoziţie pe axa relaţiilor pune sub semnul întrebării acele relaţii de prietenie care 
au trecut în ultima perioadă printr-o anume criză şi aduce o mare putere opoziţie 
Venus-Saturn de pe axa Taur-Scorpion care, pe zi ce trece, devine tot mai puternică 
până pe 22 aprilie când se va împlini. Aceste două opoziţii care se realizează între 
două planete feminine şi doi malefici vor agresa într-un mod mai greu de digerat şi 
de depăşit acele conjuncturi în care femeia este personajul principal sau calităţile 
feminine sunt evidenţiate, cele legate de asimilarea lecţiilor de viaţă, sensibilitate, 
exprimare, flexibilitate, maleabilitate, supunere. 

Pe lângă acestea, trebuie să precizăm faptul că Soarele, în conjuncţia cu 
Marte, se află în ultima etapă a fazei ascendente (conjuncţie care se va împlini 
mâine), iar Mercur în continuare se află în careu cu Pluton şi în conjuncţie cu 
Uranus. Asta înseamnă că toate planetele individuale sunt agresate, sunt puse la 
încercare sau participă la evenimente alături de malefici şi nu oricum, ci, cu 
excepţia Soarelui care construieşte o conjuncţie (aspect neutru), toate celelalte 
construiesc unghiuri agresive. În felul acesta, înţelegem că nu doar femeile sunt 
agresate, ci toate situaţiile care ne îndeamnă să ne folosim calităţile feminine or 
toate conjuncturile care au nevoie de o picătură de feminitate pentru a se modela 
într-un mod adecvat. 

Toată această conjunctură va oferi configuraţiei numită Zmeu o forţă aparte. 
Această configuraţie are la bază un triunghi minor, cu Pluton focar, şi se exprimă 
prin piramida de apă (Chiron, Saturn şi Luna) cu posibilitatea de a se realiza o 
extensie a acesteia prin opoziţia pe care Saturn începe să o formeze cu Venus. Toate 
aceste date tehnice ne indică prezența unei greutăți pentru individul care doreşte 
să-şi ducă mai departe planurile pentru cel care doreşte să trăiască modest sau într-
un cadru restrâns ori doreşte să realizeze o selecţie a mediului în care trăieşte. 
Acestuia i se va opune rezistenţă. Personajele negative îşi vor cere dreptul şi vor 
interveni agresiv în acest proces de selecţie, încercând să-l convingă pe acesta că 
trăieşte în eroare şi că de fapt ele reprezintă personajele pozitive. 

Cum este uşor de observat, acest proces de selecţie agresat de malefici îşi va 
căuta echilibrul în evenimentele trecutului, în situaţii şi conjuncturi care s-au 
întâmplat de la începutul anului până acum şi care au avut acelaşi caracter, mesaj 
lansat de Lună, în încercarea ei de a media tendinţa Nodurilor în sensul retrograd. 
Acest proces nu se întâmplă de fiecare dată, ci doar atunci când Luna este implicată 
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într-un aspect cu planeta retrogradă aflată în preajma Nodului. În cazul de faţă este 
vorba de Saturn care ne pregăteşte încă de pe acum pentru conjuncţia cu Capul 
Dragonului de la toamnă. De asemenea, Pluton, cealaltă planetă cu care Luna se 
află într-un aspect marcant, decisiv în desenarea acestei configuraţii numită Zmeu, 
se află în mers retrograd. Asta înseamnă că în acest moment comanda pe care o 
primeşte Luna în relaţia ei cu Capul Dragonului este: înapoi! 

Mergând înapoi, Luna va activa punctul reflex, cel situat în preajma lui 
Chiron şi Saturn, punând astfel un accent puternic pe evaluarea psihologică, pe 
sănătatea mentală, pe puterea de selecţie, pe abilitatea individului de a înţelege 
anturajul, de a-l evalua în mod obiectiv şi de a se vedea pe sine obiectiv în acest 
context. 

Omul obişnuit nu va reuşi să surprindă toate aceste detalii, chiar dacă ele 
sunt evidente, pentru că, întors spre trecut, va ramâne blocat pe ceea ce i s-a-
ntâmplat și va considera că această zi este o altă etapă a procesului de agresiune pe 
care îl parcurge de ceva vreme. Asta înseamnă că va fi constrâns să gândească după 
cum îi spune Nicovala la care Luna participă acum împreună cu Chiron, Mercur şi 
Jupiter. Va considera că societatea este împotriva sa, că răspunsurile pe care le 
primeşte sunt negative, chiar dacă sunt incomplete, şi va dori să reconstituie 
această situaţie negativă încercând să convingă anturajul că observaţiile sale sunt 
perfect valabile. Evident, acest proces de agresare a energiilor feminine sau a 
binelui personal face casă bună cu mesajul pe care fiecare malefic îl pune în energia 
planetelor individuale. Asta înseamnă că fiecare va fi motivat să privim acolo unde 
nu este corect, iar dacă va fi convins, pasul următor va fi să se implice în a-i 
convinge și pe ceilalţi că, dacă procedează aşa, va fi foarte bine. Lucrurile par că fie 
răsturnate din cauza acestei agresări pe care maleficii o impun planetelor 
individuale, dar şi datorită mersului retrograd al celor doi malefici (Saturn şi 
Pluton) care obligă Luna să caute soluţii în trecut. 

Prin urmare, 17 aprilie reprezintă o zi a maturităţii. Astăzi descoperim 
dacă suntem vrednici de prietenii pe care-i avem, de cunoştinţele pe care le-am 
acumulat ori de patrimoniul pe care l-am construit în tot acest timp. Toate aceste 
lucruri pun o greutatea puternică asupra individului care se va întreba: “La ce-mi 
sunt necesare toate acestea?”. Intrebându-se aşa şi folosind un proces mental 
rudimentar sau greşit concluziile la care va ajunge îi vor îmbogăţi experienţa 
personală, însă nu-i vor îmbogăţi relaţiile. Relaţiile constituie punctul dureros al 
acestei zile şi pentru că ştim, avem cunoştinţă de procesul care se realizează 
(maleficii agresează planetele individuale) nu trebuie să luăm în sens personal ceea 
ce se întâmplă astăzi, ci trebuie să privim mult mai departe decât în spaţiul acestei 
săptămâni, pentru a înţelege că uneori viaţa cere sacrificii sau este important să 
căutăm în trecut acele exemple care ne smulg gândirea din schemele materialiste şi 
ne oferă stări înalte sau conexiuni profunde aşa cum, spre exemplu, s-a-ntâmplat 
cu Meşterului Manole care nu trebuie privit ca un criminal, ci ca un exemplu de 
sacrificiu. Asta înseamnă că această evadare din prezent, această călătorie în trecut 
nu trebuie înţeleasă ca o colectare propriu-zisă de informaţii, ci ca o raportare la 
simboluri. Evenimentele reale, aşa cum s-au întâmplat în trecut, în prezent nu au 
valoarea potrivită şi nu trebuie în mod forţat privite aşa pentru că altfel vor leza 
prezentul sau vor construi un viitor după chipul trecutului, obligându-ne să ne 
întoarcem la stadiul pe care l-am depăşit şi să ne tot întrebam de ce batem pasul pe 
loc, de ce nu progresam sau de ce viaţa nu comportă schimbări calitative. 
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Aceste alegeri par să bulverseze mintea omului comun, să-l tulbure, să-l 
enerveze şi să facă din 17 aprilie o zi copleşitoare, în care se întâmplă foarte multe 
şi, dintre acestea, marea majoritate sunt rele. 

Tocmai de aceea este important, ca recomandare, să punem stop pe aceste 
evenimente negative, să le lăsăm să se deruleze în virtutea inerţiei pentru a-şi 
consuma mesajul negativ. Dacă intervenim în acest proces cu energia pe care o 
avem, oferim putere planetelor malefice care ne agresează planetele individuale, 
adică oferim o jertfă energiilor negative şi, cum este de aşteptat, răspunsul va fi 
unul periculos pentru că ne va lăsa impresia că procesele şi evenimentele macro, 
grupul de apartenenţă sau societatea stau în calea afirmării sau a desfăşurării 
traiului obişnuit în simplitate şi confort. Nu teama este elementul care ne 
protejează de acestea, ci gândirea raţională, matură şi, mai ales, acea atitudine de 
bun-simţ a omului serios care știe să se oprească în faţa unei situaţii pe care nu o 
cunoaşte sau nu o poate evalua. Astăzi este important să ne oprim în faţa a ceea ce 
nu cunoaştem pentru că altfel vom fi împinşi spre energii pe care să nu le putem 
evalua corect și vom ajunge să ne transformăm în victime pentru că, 
desconsiderând o avertizare, nu mai acceptăm adevărul că nu planetele ne obligă să 
ducem pe umeri o povară, ci, relaţiile dintre acestea, magnetismul astral, prin 
complexitatea sa, constrâng individul să lucreze la un alt nivel. Cine refuză să 
lucreze la un alt nivel îşi aplică singur sancţiunea. 

 
Joi, 18 aprilie 

Joi 18- 4-2013  3:19     Sun (Ari) Con (Ari) Mars 
Joi 18- 4-2013 15:16    Luna(Can) Squ (Ari) Mars 
Joi 18- 4-2013 15:30     Sun (Ari) Squ (Can) Luna(Half Moon) 
Joi 18- 4-2013 18:13    Luna(Can) --> Leo 

 
Conjuncţia Soare-Marte, împlinită în noaptea de miercuri spre joi, în spaţiul 

acestei zile, are o componentă controversată. Adesea de consideră că întâlnirea 
celor două planete generează o energiei explozivă care poate fi foarte uşor folosită 
în scopuri negative, malefice, distructive. Pentru că se formează pe Berbec unii 
astrologi consideră că acest aspect, tocmai pentru că are suportul acestei zodii şi că 
ambele planete au calităţi speciale în acest semn, în loc să genereze aspecte 
pozitive, prin calităţile lor, duc la o degringoladă socială, la haos sau la o răvăşire a 
tot ce ţine de viaţa personală, de intimitate, de zona interioară a unui segment 
social, atât de mult încât practic după această zi multe dintre elementele benefice 
cu care am lucrat până acum să nu mai aibă o atât de mare importanță. Eu consider 
că această viziune fatalistă a conjuncţie Soare-Marte pe Berbec este exagerată 
pentru că forţa şi expansiune nu generează efecte negative şi nu distrug decât 
atunci când baza individului este susţinută pe o educaţie negativă. Deci acum nu 
avem dreptul să-i încadrăm pe toţi în aceeaşi categorie. Cei care au fost educaţi 
prost vor folosi această energie în mod periculos, împotriva celorlalţi şi pentru a-şi 
susţine importanța de sine şi nici într-un caz pentru emancipare sau pentru 
depăşirea propriei condiţii. În felul acesta, curajul acestei zile va căpăta note 
dramatice. Luna în mijlocul zilei va împlini un careu cu Marte, urmând ca la 
aproximativ un sfert de oră de la acest unghi să împlinească şi careul cu Soarele. 
Acest raport de forţe între luminarii, prin implicarea lui Marte, beneficiază însă de 
circumstanţe atenuante. Avem şansa (şi nu este deloc puţin lucru) să beneficiem de 
această conjuncţie pe gradul 28 al zodiei Berbec. Dacă mecanică cerească nu ar fi 
permis acest lucru şi s-ar fi întârziat puţin conjuncţia celor două planete, în așa fel 
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încât să se împlinească pe ultimul grad al zodiei Berbec (anaretic) toată această 
ipostază ar fi adus mult credit astrologilor fataliști care privesc această conjuncţie 
cu o rezervă nejustificată. 

Pe baza acestora, descoperim că 18 aprilie este o zi a nevoii de exprimare. În 
primul rând, exprimarea va fi nonverbală. Vom dori să ne deplasăm, să ne mişcăm, 
să ne apropiem de un mediu, să ne depărtăm de altul, să ne însuşim anumite 
lucruri fără a deposeda pe cineva şi să considerăm că toate acestea fac parte din 
procesul de îmbogăţire ori de înnobilare a fiinţei, însă toate aceste componente 
până în prima parte a zilei vor capăta o notă inutilă în sensul că ne vor îndrepta 
către acele elemente care nu ne sunt de folos pe viitor. 

Este important să vedem că aceste careuri între luminării, intre Lună şi 
Marte sau, în egală măsură, conjuncţia Soare-Marte, nu acţionează în mod 
singular, ci prin apropierea lui Venus. Relaţia intimă care se construieşte între 
acestea, conflictele din intimitate, dilemele personale, nemulţumirile, o stare 
proastă, o observaţie pe care o facem şi despre care credem că nu va interesa pe 
nimeni ne va antrena spre noi zone ale expresiei personale. Acest lucru este posibil 
prin opoziţia pe care Venus o formează în faza de aplicaţie cu Saturn. În felul 
acesta, înţelegem că sfera afectivă dacă nu este tulburată sau dacă nu este strivită 
de preconcepţii, de o voinţă prea puternică, de ambiţii periculoase, nemăsurate sau 
indecente, lucrurile vor rămâne, şi în aspectul pozitiv şi în cel negativ, într-un 
spaţiu intim. Mulţi se vor întreba cum este posibilă ca o conjuncţie între Marte şi 
Soare în Berbec, în situaţia în care Marte în Berbec este în domiciliu, iar Soarele în 
exaltare, să ducă la o exprimare atât de puternică la nivel individual. Da, este 
posibil pentru că nu doar Marte este în domiciliu, ci şi Luna, iar exaltarea Soarelui 
ne va suna azi ca o forţă de mediere. Vom încerca prin căldură sufletească şi 
idealizare să mediem între dorinţă şi acţiune şi să ne mulţumim cu ceea ce avem în 
jur, păcălindu-ne că am reuşit să menţinem echilibru sau să ne însuşim lucrurile 
care ne trebuiesc cel mai mult. Această păcăleală vine din faptul că Lilith trimite 
raze către conjuncţia Soare – Marte prin sextilul pe care-l împlineşte cu cele două 
astre şi care denaturează sensul cuvintelor, înţelesul lor, oferind o perspectivă 
lipsită de viabilitate, de durabilitate sau chiar de înţeles. 

În felul acesta, înţelegem că această conjuncţie Soare-Marte care se 
împlineşte o singură dată pe an, acum, prin faptul că este găzduită de Berbec, 
depinde mult de baza pe care o avem. Ceea ce am construit până acum, nu doar de 
la începutul lunii aprilie, ci chiar de—a lungul lunii martie, iar pentru cei implicaţi 
în proiecte de anvergură, de la începutul lui 2013 sau chiar de-a lungul lui 2012, va 
trece acum spre un alt nivel. Acest declic se realizează prin entuziasm, emancipare, 
deschidere sau prin însuşirea anumitor lucruri care chiar nu ne sunt necesare. 
Lucrurile inutile îi va împovăra pe unii, întârziindu-i, blocându-le sentimentele sau 
atrăgându-le atenţia către lucruri superficiale, avertizându-i referitor la calitatea 
alegerilor majore care vin în toamna acestui an pe conjuncţia Saturn-Capul 
Dragonului, în sensul că atunci ele vor trebui să fie obligatoriu diferite de acestea 
de acum. Fie că înseamnă stoparea unor acţiuni sau îndreptarea lor către o altă 
direcţie, fie că înseamnă avertizarea referitor la anumite demersuri mai importante 
decât cele de acum, conjuncţia Soare-Marte nu are cum să deţină eticheta absolută 
de conjuncţie malefică. Ea aduce entuziasm, forţă şi putere şi fiecare va fi 
răpunzător de modul cum își va folosi această putere. Ar fi incorect să considerăm 
că toţi oamenii care deţin puterea devin malefici. Cine gândeşte așa nu face altceva 
decât se dezvăluie că, în realitate, nu priveşte obiectiv realitatea înconjurătoare, ci 
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transforma orice energie pozitivă în energie negativă şi va considera că numai prin 
acest proces reuşeşte să devină puternic. Aceste elemente constituie una din cele 
mai mari încercări ale acestei zile şi surse ale suspiciunii, îndoielii sau 
nemulţumirii. 

La modul comun 18 aprilie, pentru proiectele pe termen lung, devine o zi a 
obstacolelor. Multe lucruri se opresc azi. Aparatele nu mai funcţionează ori 
amânăm deplasări, drumuri, devansăm întâlniri pe proiecte ample sau refuzăm să 
mai alimentăm o relaţie despre care azi vom considera că nu duce nicăieri. Unii se 
vor grăbi prea mult, alţii vor fi temperamentali sau vor fi duri prin refuzul de a se 
implica într-un anume demers. Indiferent de atitudinea pe care o vor avea, că vor 
îmbrăţişa toate aceste lucruri sau că le vor refuza cu aceeaşi hotărâre şi 
determinare, elementul definitoriu al acestei zile este cel al forţei. Soarele în 
conjuncţie cu Marte pe Berbec înseamnă forţa. Cei care reuşesc să-şi controleze 
foarte bine această forţa vor reuşi să înţeleagă care le sunt calităţi şi care le sunt 
defectele, să le vadă clar prin faptul că această forţă sau energia emancipării cu care 
intră azi în contact le prezintă pe acestea la o altă scară. 

Pentru că avem în continuare activ sextilul lui Lilith cu Soarele şi Marte 
lucrurile au azi mai mult caracter de avertizare decât de împlinire sau finalizare. 
Asta înseamnă că lucrurile pe care le vedem disproporţionat, ceea ce ne încântă sau 
respinge, ceea ce ne face să ne simţim importanți sau daţi la o parte, constituie mai 
curând o avertizare, un element de care trebuie să ţinem cont pentru a ne aminti de 
el atunci când ne vom întâlni cu destinul, cel mai târziu în luna septembrie 2013, 
când Saturn şi Capul Dragonului se vor fi în conjuncţie. Paradoxal, ceea ce se 
întâmplă azi devine decisiv pentru atitudine, gând, sentiment şi mai puţin pentru 
acţiune, iar caracterul benefic sau malefic al acestei conjuncturi va depinde foarte 
mult de bază pe care o avem în ceea ce gândim sau în ceea ce simţim. 

Prin urmare, mulţi vor considera că această zi îi îndeamnă să se exprime la 
scena deschisă, că le ridică din cale anumite bariere sau îi face să nu le mai vadă 
pentru a-şi depăşi anumite inhibiţii sau pentru scăpa de frica de nu vorbi cu 
anumite persoane, de teama de a vorbi în public sau teama de înălţimi. Conjuncţia 
Soare-Marte pe Berbec înseamnă explorarea înălţimilor, a vârfurilor ameţitoare, a 
celor mai periculoase conjuncturi pentru a demonstra forţă şi expresivitate. 
Procedând aşa mulţi îşi vor strica prietenii, îşi vor alunga oameni din preajma sau 
vor provoca stricăciuni la modul concret în casă sau la serviciu, fiind în felul acesta 
deposedaţi de anumite lucruri utile pe viitor. Pentru a completa acest gol îşi 
însuşesc altele dintr-o zonă comună, fără a deposeda pe cineva de vreun bun sau 
vreun drept. Însă noile achiziţii nu se vor ridica la nivelul celor pe care le-a stricat, 
dar elementul novator va încânta mai mult decât faptul că am fost deposedaţi de 
valori specifice, că drumul s-a oprit pe moment sau definitiv, că demersurile nu mai 
pot merge ca şi până acum. Nu este însă corect să punem această etichetă a eşecului 
pe toate demersurile. Conjuncţia Soare-Marte pe Berbec înseamnă forţă în 
exprimare, exprimare necontrolată sau o exprimare încurajată de un entuziasm 
neverificat, iar asta înseamnă explorarea limitelor personale până dincolo de 
bariera sustenabilităţii. Mulţi îşi pierd controlul, uită ce au vrut să spună, se 
aventurează în alte zone şi din această cauză acţiunile sale vor purta această 
componenta negativă. Există însă oameni care îmbrăţişează disciplina şi care se vor 
simţi azi extrem de motivaţi pentru a ataca o redută. 

Marte în Berbec are şi această componentă a disciplinei militare pentru a 
pune în valoare un grad, o trăsătură personală sau o autoritate. Atunci când Soarele 
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se apropie de Marte, când cei doi îşi unesc puterile, expresia marţiană va avea 
nevoie de strălucire şi de recunoaştere socială. Asta înseamnă că aceia care au fost 
educaţia să respecte reguli vor ieşi la rampă şi îşi vor prezenta achiziţiile, vor 
impune celorlalţi cu multă îndrăzneală reguli şi îi vor opri din demersurile lor. Din 
punctul de vedere al celor constrânși să îmbrăţişeze disciplina intervenţia celor 
educaţi va fi văzută ca fiind malefică şi nu vor vedea că se află în fața unor forţe 
situate mult mai aproape de educaţie decât de distrugere. 

Spre seară, când Luna va trece în Leu vom primi din anturaj ecouri pozitive. 
Ele nu vor fi concretizate prin cuvinte sau prin atitudini adresate în mod direct, ci 
vor fi citite, consultate, observate printr-o neagresiune. Faptul că se opreşte un 
demers, că întârzie un răspuns despre care ne aşteptăm să fie negativ, faptul că 
sunt uitate anumite elemente de comportament sau obiecte inutile, prin toate 
aceste lucrurile care ies din schema obişnuitului şi care ar impune o greutate şi ar 
stresa, se lansează un mesaj pozitiv şi indivizii disciplinaţi, educaţi şi curajoşi vor 
înţelege din acestea că anturajul răspunde pozitiv. Da, este adevărat, anturajul 
răspunde pozitiv prin neîmbrăţişarea dizarmoniei şi acest lucru înseamnă pentru 
cei care lucrează cu energia, care îndrăznesc spre mai mult pentru desţelenirea 
câmpului conştiinţei şi explorarea unor zone care înnobilează fiinţa, chiar dacă o 
pune la muncă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a încerca azi un exerciţiu de 
imaginaţie. Înainte de a-i da curs, să încercăm să privim orice impuls, oricât de 
puternic ar fi, ca şi cum ar veni din partea interlocutorului. Adică să ne gândim cum 
am reacţiona dacă interlocutorul ar proceda aşa cum simţim şi ne dorim să 
reacţionăm noi faţă de el. 

 
Vineri, 19 aprilie 

Vineri 19- 4-2013  3:16    Luna(Leo) Squ (Tau) Venus 
Vineri 19- 4-2013  6:15   Venus (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Vineri 19- 4-2013  9:53    Luna(Leo) Tri (Ari) Mercury 
Vineri 19- 4-2013 11:43    Luna(Leo) Squ [Sco] Saturn 
Vineri 19- 4-2013 13:17    Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 
Vineri 19- 4-2013 15:39    Luna(Leo) Opp (Aqu) Juno 

 
Astăzi ne acordăm circumstanţe atenuante. Luna azi va traversa practic 

prima ei zi de Leu şi ne va încălzi sentimentele îndreptându-ne atenţia mai mult 
spre ceea ce ne hrăneşte confortul, spre ceea ce ne face să ne simţim bine într-un 
cadru intim sau spre persoanele care reuşesc să ne încânte prin gesturi, prin 
cuvinte ori să ne confere un anume statut sau de la care să obţinem anumite 
beneficii. Luna în Leu ne aduce un anume interes faţă de starea de confort, faţă de 
stima de sine şi toate aceste lucruri vor aduce sextilului Venus-Neptun o conotaţie 
pozitivă, chiar dacă mulţi dintre cei care caută adevărul sau se ocupă de o cale 
spirituală, combat importanța de sine şi toate instrumentele pe care această le 
foloseşte. 

Nu am scapat însă de energia conjuncţia Soare-Marte, e activează încă aşa 
cum până acum am fost în fereastra sextilului dintre Venus şi Neptun (împlinit azi), 
asta înseamnă că suntem într-o fereastră cosmică în care energiile feminine şi 
masculine ne îndreaptă spre intuiţie. Ceea ce azi se opune intuiţiei, ceea ce nu ţine 
cont de inspiraţie, de sensibilitate, se întârzie. Această întârziere survine prin faptul 
că Venus se află în aplicaţia opoziţiei cu Saturn, iar azi Neptun din Peşti (domiciliu) 
prin implicaţiile sale globale, prin sextilul cu Venus, ne aduce un mesaj interesant. 
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Acest mesaj ne spune că trăim într-un timp potrivit, că suntem constrânşi de toate 
aceste obstacole să ne integrăm în această societate pentru a descoperi lucrurile 
bune pe care aceasta le are, nu pentru a strivi umanitatea văzând-o doar prin 
defecte. La acest gen de atitudine vom face trimitere azi, iar energia curajului sau 
entuziasmul de care am beneficiat în ziua anterioară vor fi îndreptate în această 
direcţie, făcându-i pe oameni să se confrunte cu elemente noi. 

Unii oameni vor privi deschiderea sufletului sau chiar îmbrăţişarea armoniei 
cu cei din jur, cu societatea, ca pe o ţintă, ca pe o finalitate. În realitate, aceste 
lucruri, așa cum sunt ele prezentate azi, vor fi noi sau vor semăna puțin cu anumite 
episoade din trecut, iar comparaţia se va limita doar la acest aspect,  adică să ne 
confruntăm cu o formă de armonie pe care să nu o putem transpune în cuvinte, cu 
care să ne luptăm şi din respingerea ei să ne alegem cu o formă neobişnuită de 
stres, de o oboseală, de tulburare interioară pe care să o numim boală. Boala 
constituie un alt element care ne va speria azi pentru că ne-am educat să 
considerăm că ea este o justificare a comportamentului. Dacă unii oameni au 
nevoie de atenţia altora şi dacă această atenţie nu va veni decât în momente 
cruciale, persoana respectivă îşi va construi, prin fiinţa sa sau prin conjuncturile 
sociale la care participă, episoade reale, categorice şi dramatice în aşa fel încât să 
poată obţine atenţia pe care şi-o doreşte. Acest proces care se bazează pe o 
comandă afectivă devine azi înţelegere. Azi înţelegem care sunt sentimentele care 
ne apasă şi mai mult în suferinţă şi care sunt acelea care ne ajută să ne bucurăm de 
viaţă sau să o privim altfel, într-un mod corect, benefic şi binefăcător. 

Seminţele acestei zile vor germina în aşa fel încât plăntuţele care se ridică să 
fie avertizate faţă de sentimentul de milă, de datorie sau de asociere a acestora cu 
dragoste. Toate aceste lucruri se vor desfăşura mai mult la nivel interior şi puţini 
vor fi aceia care vor reuşi să explice o parte din aceste sentimente apăsătoare. 
Sextilul dintre Venus şi Neptun înseamnă explorarea unor limite personale însă nu 
pentru a le explica celorlalţi, ci pentru a îmbogăţi patrimoniul personal acum şi, în 
viitor, atunci când situaţia socială va fi alta, când statutul persoanei respective va fi 
altul după o ţintă stabilită acum, să putem împărtăși atât de bine din experiența 
proprie încât și alţii care se vor afla atunci la nivelul explorării să nu treacă prin 
greşelile prin care am trecut noi. 

Toate aceste lucruri iau azi înfăţişarea unei înţelepciuni de viaţă, iar această 
înţelepciune nu va mai fi atribuită zeilor, ci va fi descoperită în conjuncturi banale, 
în episoade obişnuite, pe unele dintre ele le întâlnim chiar în fiecare zi. Pentru că 
viziunea acestei zile este complet nouă, schimbată, flexibilă, mobilă şi uşor de 
înţeles, toate aceste situaţii comune, obişnuite, banale vor fi înnobilate. 

În felul acesta, descoperim că obstacolele care se întrevăd din ce în ce mai 
mult devin elemente pe care trebuie să le evităm. Aceasta ocolire, prin sextilul 
Venus-Neptun, înseamnă dragoste, iertare, împăcare cu destinul propriu sau chiar 
evitarea unei confruntări verbale, directe până la atingerea stadiului în care 
interlocutorul, care ar fi trebuit să îndeplinească rolul de opozant, înţelege că 
trebuie să facă şi el un pas sau îşi pierde din caracterul virulent cu care, până mai 
ieri, intervenea. 

Crucea cosmică fixă pe care o parcurgem azi ne aduce în faţa unor obstacole 
pe care refuzăm să le depăşim. Unele dintre ele par categorice, atât de apăsătoare, 
atât de reale încât orice recomandare ni se va părea de neaplicat. Dacă am încerca 
fie şi numai foarte puţin să ne detaşăm de această atitudinea afectivă negativă, de 
această apăsare întreţinută de propriul ei argument atunci lucrurile ar fi mai puţin 
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periculoase şi deschise, iar caracterul agresiv al celor din jur ar păli în faţa unor 
acţiuni personale, singurele pentru care dăm socoteală. 

Prin urmare, 19 aprilie este o zi a descoperirii adevărului interior. Mulţi 
vor avea momente de derută în faţa acestui adevăr interior pentru că-l vor nega ori 
vor încerca să-l reinterpreteze, aşa cum le spune conştiinţa pentru a-l face comod, 
uşor de înţeles sau pentru a-l compromite. Lucrurile însă se deplasează spre o 
direcţie pozitivă pentru că în mijlocul zilei Luna şi Uranus se întâlnesc în trigon, de 
asemenea, dimineaţa Luna şi Mercur vor împlini un trigon, iar participarea Lunii la 
crucea cosmică împreună cu Saturn, Junon şi Venus nu face decât să ne 
construiască tabloul întreg real al lumii în care trăim. Această realitate nu este cea 
impusă de comunitate, de anturaj, ci este cea pe care ne-o impunem singuri. Atât 
timp cât vom crede în ea, va fi reală şi „beneficiile” ei vor fi tot timpul în preajmă. 
Aceste “beneficii” sunt elementele care ne opresc cel mai mult din evoluţie, care ne 
frânează emanciparea şi care ne abandonează în starea de suspiciune faţă de cei din 
jur. Oamenii nu se iubesc atunci când se tem unii de alţii. Iubirea și teama nu pot 
ocupa acelaşi loc, nu pot coabita. Ele sunt forţe care se exclud una pe cealaltă, 
tocmai de aceea atât în sfera vieţii personale �iubirea cu frică atrage pedeapsa� cât 
şi atunci când ea este abordată în sfera spirituală, acolo unde forţele sunt mult mai 
puternice şi implicaţiile asupra destinului mult mai mari. 

Omul comun va fi însă atent azi la ceea ce-l încântă sau îl mulţumeşte. Va fi 
tentat să facă multe compromisuri pentru a se proteja de suferinţă pentru că va 
considera că viaţa şi aşa este foarte apăsătoare, contextul social și așa îi este 
potrivnic. Această cruce cosmică pe semne fixe poate aduce întârziere pe baza 
acestei atitudini negativiste, iar această atitudine va fi strâns legată de sentimentul 
de apartenenţa, de încrederea în sine sau chiar de sentimentul de siguranţă. Pentru 
a se simţi în siguranţă faţă de anumite persoane unii oameni fac tot felul de prostii, 
se mutilează mental sau afectiv ori îşi anulează anumite direcţii ale destinului 
personal, considerând că iubirea persoanei spre care tind este tot ceea ce le trebuie. 
Este o mare greşeală să se autoagreseze în felul acesta pentru că nu se înnobilează 
coborându-şi nivelul, ci îşi blochează evoluţia şi se pierd în suferinţe inutile sau 
chiar prosteşti. 

Iubirea trebuie să-l facă pe om liber, atunci când nu-l face liber, atunci când 
nu-i oferă sentimentul de deschidere, de amplitudine, de emancipare devine 
exponentul unei forţe care se deplasează în sens invers care coboară nivelul 
individului şi care-l împovărează cu sentimentul datoriei sau cu suferinţe inutile. 

Aşa cum revolta împotriva nedreptăţii nu este aceeaşi cu revolta împotriva 
dreptăţii, la fel dragostea faţă de un element negativ care ne transformă după 
chipul şi asemănarea a ceea ce reprezintă, nu este la fel cu dragostea faţă de un 
element pozitiv pentru care trebuie să facem sacrificii, nu pentru a-i atrage atenţia, 
ci pentru a fi în armonie cu graţia sa prin raportare la un element superior. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi sentimentul ca pe 
un instrument care să ne ridice, nu ca unul care să ne schimbe viaţa prin 
suplimentarea îngrădirilor. Cei care, iubind, se simt înlănţuiţi, vor vedea în energia 
acestei zile o apăsare şi mai mare, o împovărare şi mai puternică pe direcţia 
neputinţei sau a incapacităţii de a trăi liber. Ceilalţi vor înţelege că simplitatea îi 
eliberează de orice sentiment al datoriei şi că această datorie nu lasă gol locul pe 
care l-a ocupat, ci este înlocuită cu sentimentul respectului şi al devotamentului, 
aceste elemente care ne îndeamnă pe noi fiinţele care trăim în comunitate, în 
grupuri, să realizăm un schimb permanent de sentimente, de gânduri, de impresii, 
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să ne ajutăm unii pe alţii să nu considerăm că acest ajutor îi îndatorează pe ceilalţi. 
Iubirea dezleagă lanţurile suferinţei şi ne apropie de adevăr. 

 
Sâmbătă, 20 aprilie 

Sambata 20- 4-2013  0:05    Luna(Leo) Sex (Gem) Jupiter 
Sambata 20- 4-2013  1:03     Sun (Ari) --> Taurus 
Sambata 20- 4-2013  5:02    Luna(Leo) Squ [Sco] North Node 
Sambata 20- 4-2013 12:20 Mercury (Ari) Con (Ari) Uranus 
Sambata 20- 4-2013 14:48    Mars (Ari) --> Taurus 
Sambata 20- 4-2013 17:42    Luna(Leo) Sex (Gem) Lilith 

 
Ziua de 20 aprilie reprezintă un moment de graniţă între tot ceea ce am făcut 

de la început anului şi ceea ce vom face de acum încolo până la împlinirea 
conjuncţiei Saturn-Capul Dragonului, evident în mai multe etape. Prima etapă se 
va desfăşura de azi şi până pe 30 aprilie. Următoare se va desfăşura în luna mai, 
când se împlineşte din nou careul Uranus-Pluton, aducând o nouă etapă a ciclului 
războiului. Etapa a treia care se întinde pe mai bine de trei luni de zile, însemnând 
lunile de vară şi o parte din luna septembrie. Pe lângă aceste direcţii importante, 
ziua va deveni celebră şi prin faptul că Mercur şi Uranus împlinesc conjuncţia lor 
pe zodia Berbec. Aceste trei mari evenimente astrale, ingresurile Soarelui şi a lui 
Marte în Taur şi conjuncţia Mercur-Uranus în Berbec, reprezintă un reper 
important a lui 2013, acela care ne îndeamnă să gestionăm un patrimoniu, să lăsăm 
în urma reacţiile temperamentale, nevoia de a ne impune prin cuvânt sau de a ţinti 
foarte sus pentru a câştiga timp şi pentru a nu-l mai pierde cu etape intermediare. 

În acest moment când Soarele şi Marte trec în Taur, Luna se află în careu cu 
Axa Dragonului, aducând o ipostază complicată de răstrişte în care ceea ce este 
important și decisiv pentru dimensiunea personală ne împovărează, ne 
nemulţumeşte, ne interesează, iar ceea ce este superficial şi tendenţios, mincinos şi 
indecent să ne tenteze captându-ne atenţia şi energia (sextil Luna-Lilith). 

Părăsind zodia Berbec, Soarele trece de la exaltarea sa la un semn din care ne 
îndeamnă să fim mult mai aproape de valorile practice, de familie, de ceea ce 
construieşte de toate elementele care sunt situate la baza personalităţii ori la baza 
societăţii. Dacă în Berbec apar impulsurile, aspiraţiile, idealurile, în Taur ele obțin 
primele zone, primele locuri unde să se aşeze și să se consolideze. Pentru că acum 
două zile am avut de traversat o conjuncţie puternică Soare-Marte pe zodia Berbec, 
traversând un moment de mare graţie a acestei zodii, acum ambele trecând în Taur 
ne aduc ipostaza în care să trecem de la extaz la agonie. Agonia nu înseamnă azi 
decădere, ci este doar o figură de stil în sensul că lăsăm de o parte lucrurile care ne-
au incitat, care ne-au încălzit simţurile, discuţiile prea aprinse, ameninţările sau 
promisiunile şi ne apropiem de sarcinile profesionale, de curăţenie, de munca pe 
care trebuie să o facem în familie, acasă, de construirea idealului propriu, din 
aproape în aproape, în etape mici şi cu mult efort, cu sudoarea frunţii. 

Trecând în Taur, Soarele şi Marte ne apropie mult de senzaţiile care ne vin 
din lumea concretă. Coborâm din ceruri, ne desprindem de tot ceea ce este 
construit la nivel de ideea şi întindem mâna pentru a lua ceea ce credem că ne este 
necesar. Asta înseamnă că această zi pe lângă elementele ample care se vor 
desfăşura de-a lungul următoarelor patru săptămâni ne îndeamnă să cerem în mod 
concret ceva. Acest element pe care-l solicităm azi şi care ţine de zona 
patrimoniului personal este motivat de anumite lipsuri. Nu vom mai ţine cont că 
am tot încercat de la începutul anului până acum să tot obţinem ceea ce vom cere 
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azi cu insistență fără sorţi de izbândă şi, pentru că nu mai suntem prinşi în mrejele 
bucuriilor superficiale sau în extazul victoriei, considerăm că întoarcerea la simţul 
practic înseamnă şi revendicarea unui anumit statut. Suntem împroprietăriţi, primi 
sarcini de la superior ori ni le atribui singuri şi doar din această cauză considerăm 
că merităm să primim beneficii substanţiale. Acesta va fi elementul cel mai delicat 
şi compromiţător pentru că el scoate în evidență lipsa de organizare pe care am 
probat-o până acum, lipsa de disciplina în acele zone în care nu am reuşit să o 
implementăm, deşi de-a lungul analizelor noastre am tot invocat, atunci când a fost 
cazul, nevoia de disciplină, de metodă, de respect, de ponderaţie. 

Elementele noi, care ne vin din conjuncţia lui Mercur cu Uranus aduc azi un 
contrast puternic nevoii de concret. Gândirea abstractă, vizibilă în această zi, nu are 
legătură cu ce s-a-ntâmplat de la începutul anului până acum, nu are legătură nici 
măcar cu ceea ce s-a-ntâmplat în anul 2012, ci va avea legătură cu ceea ce va veni 
spre noi sub formă de intuiţie, inspiraţie, recomandare, sfat până pe 30 aprilie sau, 
la modul concret, ca etapa a ciclului războiului, în luna mai când se împlineşte din 
nou careul lui Uranus cu Pluton, însă nu se va continua ceea ce am făcut până 
acum, ci va fi vorba despre altceva, despre alte tipuri de relații, despre alte 
motivații, de alte negocieri. Aceste demersuri care nu pot fi oprite acum datorită 
amplorii lor vor fi susţinute mai tarziu pe elemente personale, pe energia 
individuală, nu pe forţa grupului şi nici pe o forţă subtilă care ne-a supravegheat 
până acum paşii şi care ne-a făcut recomandări menite să ne întărească 
discernământul, să ne călească sufletul ori să ne protejeze corpul. 

Faptul că Soarele şi Marte părăsesc zodia Berbec, trecând în Taur, iar Mercur 
şi Uranus împlinesc o conjuncţie pe zodia Berbec nu înseamnă că mentalul sau 
nevoia de universalizare, de abstractizare ori inspiraţia universală au rămas în 
urmă ori sunt blocate pe ambiţii fără rost, ci înseamnă că trecând în Taur (Soarele 
şi Marte) ne îndeamnă să ne ocupa de lucruri concrete şi să lăsăm mentalul să ne 
construiască etapele viitoare. Dacă amestecăm nevoia de concret care ne vine din 
Taur prin cele două poziţii astrale cu inspiraţia genială, cu nevoia de a atinge 
performanţă prin ideea, prin noţiune sau prin forţă mentală, greşim foarte mult şi 
ecoul acestor erori va bloca un demers social pe care dorim să-l facem de acum şi 
până pe 30 aprilie. 

Acest moment de graniţă, această trecere de la anumite tipuri de acţiuni la 
altele reprezintă prin evenimentele astrale ale zilei de azi o sugestie foarte 
important pentru cei care lucrează cu energia şi anume invitaţia la jertfă. Jertfa nu 
se referă la propria fiinţă, ci se referă la energiile pe care le-am lăsat în trecut. Unii 
vor aborda procese cunoscute, accesibile, spre exemplu călătoria în trecut pentru 
recuperarea energiei pe care am lăsat-o în anumite evenimente prin rememorare 
obiectivă ori contemplație, alţii însă vor adopta instrumente de meditaţie sau 
procedee de manipulare a energiei foarte complexe sau foarte abstracte care 
implică jocul cu noţiunea sau chiar folosirea anumitor informaţii care reaşează 
evenimentele în timp. Acest procedeu deosebit de delicat şi subtil, acela al 
reaşezării evenimentelor în timp, ține de influenţa din umbră a planetei Saturn, cel 
care guvernează timpul şi, chiar dacă pentru inițiați el reprezintă un mare 
beneficiu, pentru profani constituie o intervenţie agresivă în viaţa celor care nu 
sunt încă pregătiţi să evolueze, nu pentru că nu au atins un anumit stadiu, ci pentru 
că aflându-se în preajma sa au refuzat efortul personal minim pe care trebuie să-l 
facă o fiinţă pentru a trece de la un stadiu la altul. 
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Pentru omul comun aceste noţiuni legate de evoluţie, de trecere de la un 
nivel la altul, sunt foarte abstracte şi nu vor reuşi să-l impresioneze prea mult azi. 
El va observa că a sosit timpul să se apuce de lucru, că vrea să facă ceva, dar nu ştie 
ce, ca mintea i-a rămas la anumite proiecte din trecut pe care nu mai poate să le 
continue acum şi, pe modelul acelora, este nevoie să o ia de la capăt cu mai multă 
forţă, cu mai multă ambiţie, cu mai multă determinare, dar cu alte mijloace. Prin 
cerul astral de azi el va simţi că acumulările sale nu-i sunt destinate doar lui, ci va 
trebui să participe prin ceea ce strânge la un edificiu mult mai complex asupra 
căruia nu poate acum să emită o părere şi despre care nu poate avea nicio 
reprezentare. Doar intuieşte ceea ce va veni spre el şi această intuiţie, această 
inspiraţie îl motivează să-şi pună deoparte anumite lucruri albe pentru zile negre. 

Prin urmare, 20 aprilie va fi o zi importantă prin faptul că va găzdui 
anumite evenimente astrale care modifică registrul astral, nu neapărat prin 
evenimentele pe care le conţine doar aici. Soarele şi Marte lasă în urma zodia 
Berbec şi este posibil ca o parte din evenimentele susţinute de această zodie pentru 
strălucire şi exprimare de sine să se oprească brusc la începutul acestei zile, în 
noaptea de vineri spre sâmbătă şi oamenii să nu mai găsească motivaţia necesară să 
meargă mai departe în felul acesta sau nu mai sunt susţinuți material, moral, 
afectiv pentru etapele următoare. Asta nu înseamnă că viaţa se opreşte aici şi nu 
înseamnă că experienţele care le-au acumulat până acum nu le sunt folositoare, ci 
înseamnă ca toate acestea se susţin pe alte baze, pe alte principii şi ţintesc spre alte 
destinaţii. 

Astăzi vom realiza că planurile pe care ni le-am făcut la începutul anului, în 
ianuarie, acum nu se mai pot susţine şi realizăm că în tot acest răstimp de la 
începutul lui 2013 până acum au comportat modificări, ajustări important. Această 
percepţie se adresează doar acestei zile şi asta pentru că resursele materiale sunt 
diferite de ceea ce am considerat la începutul anului că vom avea acum, că relaţiile 
de prietenie ori suportul pe care-l aşteptăm din jur s-a schimbat puţin şi că toate 
acestea nu ne mai permit să ducem corabia la destinaţie pe traseul cel mai scurt, 
prin apele cele mai tulbure sau prin zonele cele mai periculoase. Unii se vor hotărî 
azi să ocolească drumul spre casă să muncească mai mult pentru acelaşi rezultat şi 
să fie mulţumiţi că li se dă ocazia să nu se oprească, ci să meargă mai departe. Alţii 
se vor bucura, de asemenea, că au fost opriţi din aceste demersuri epuizante pe care 
le susţineau în virtutea inerţiei sau motivaţi de orgolii ori de ambiţii care îi 
consumau foarte mult. Liniştea care vine din Taur prin intermediul Soarelui și a lui 
Marte va fi pentru aceştia binefăcătoare. 

Cele două extreme ale acestei zile, elementul cel mai înalt, tinta cea mai de 
sus evidenţiată de conjuncţia Mercur-Uranus din Berbec, şi adâncimile cele mai 
mari unde pot ajunge rădăcinile, prin intermediul lui Marte şi al Soarelui din Taur, 
aduc zilei o notă atât de complicată, de intensă şi de puternică încât vom avea 
impresia, în egală măsură, că fie mergem mai departe, fie ne oprim din demers, în 
ambele cazuri avem suportul necesar. În mod paradoxal, pentru lucrurile asupra 
cărora nu suntem hotărâţi, pentru care nu ne putem decide în totalitate, nu cele 
care se opresc ori stagnează printr-o decizie categorică, vom avea impresia că ni se 
retrage orice suport. 

Prin conjuncţia lui Mercur cu Uranus 20 aprilie este ziua întâmplărilor 
ciudate, neobişnuite, mai ales că acest episod atinge faza sa perfectă în plină zi. 
Aceste situaţii neprevăzute vizează raporturile cu tehnica de calcul, cu mijloacele de 
comunicare, cele legate de transferul de informaţii, de transferul de date, de 
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fluctuaţiile de pe piaţa financiară ori care vor genera o manifestare stranie a celor 
care profesează în domeniul comunicării, a relaţiilor cu publicul ori care au 
îmbrăţişat meserii ce prospectează noutatea şi o face accesibilă celorlalţi. 

Intensitatea cu care se manifestă evenimentele de azi poate provoca şi 
scăderea bruscă a vitalităţii. Unii pot acuza o accentuată stare de oboseală ori azi 
conştientizează oboseală pe care au acumulat-o în ultima perioadă. Trecerea 
Soarelui şi a lui Marte dintr-o zodie de foc într-una de pământ poate însemna şi 
nevoia de odihnă, de linişte, de hrană curată, nevoia de stabilitate, de a ne fixa 
rădăcinile, adică de a ne opri din anumite procese care ne epuizau fără a ne 
suprima demersul în sine. Acest moment de pauză poate însemna nevoia de izolare, 
de o vacanţă, de o deconectare, poate chiar de a îmbrăţişa anumite activități 
superficiale care ne liniştesc mintea, o odihnesc trupul şi ne ajută să ne refacem 
după o perioadă intensă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face diferenţa între impuls şi 
gând. Astăzi impulsul şi gândul sunt două direcţii care lucrează pentru ţinte diferite 
şi ele sunt susţinute de conjuncţia Mercur-Uranus (gândul) şi de ingresurile 
Soarelui şi a lui Marte în Taur (impulsul). Dacă impulsul are acumularea ca 
finalitate, gândul ţinteşte spre genialitate. Este adevărat că ţintele acestei zile sunt 
prea îndrăzneţe pentru ceea ce se poate obţine în masă, însă promisiunile astrale 
pentru această zi sunt foarte generoase. 

 
Duminică, 21 aprilie 

Duminica 21- 4-2013  4:08    Luna(Leo) --> Virgo 
Duminica 21- 4-2013  4:58    Luna(Vir) Tri (Tau) Mars 
Duminica 21- 4-2013  6:22     Sun (Tau) Tri (Vir) Moon 
Duminica 21- 4-2013 11:49 Mercury (Ari) Sex (Aqu) Juno 
Duminica 21- 4-2013 13:03    Luna(Vir) Opp (Pis) Neptune 
Duminica 21- 4-2013 14:46 Mercury (Ari) Squ [Cap] Pluto 
Duminica 21- 4-2013 18:41    Luna(Vir) Tri (Tau) Venus 
Duminica 21- 4-2013 20:17    Luna(Vir) Sex [Sco] Saturn 

 
Contextul astrală la acestei zile ne spune că nu avem nevoie de lucrurile pe 

care le-am tot acumulat în ultima vreme, că nu ne sunt utile nici măcar relaţiile 
pentru care am investit atât de mult şi că până la urmă nu rămâne în preajma 
noastră decât efortul susţinut pe care l-am făcut şi rezultatele muncii prestate. 
Foarte mulți vor considera, pentru că Luna azi trece din Leu în Fecioară, că e mai 
puţin vizibilă munca pe care o făcut-o, stresul, efortul şi, din interior, din adâncul 
sufletului ori din anumite zone ale sufletului, strigă consumul, boala, dizarmonia 
ori uzura. Preocupările legate de refacerea sănătăţii, de revigorarea corpului, de 
igienă, poate chiar de controlul medical ori de anumite investigaţii pe care trebuie 
să şi le facă un om care simte că s-a-mbolnăvit sau chiar cel sănătos periodic, fac 
parte din preocupările zilei de azi. Sigur, pentru că Mercur trece prin sextilul cu 
Junon, lucrurile acestea se petrec în interior, iar ceea ce iese pe zona publică 
seamănă mai curând cu îngrijorările legate de starea de sănătate ori anumite 
suspiciune legate de decizii pe care le-am luat de-a lungul acestei săptămâni. 

Careul lui Mercur cu Pluton care se împlineşte azi readuce în discuţie forţa 
distrugătoare a careului dintre Uranus şi Pluton, cel care-i pune pe oameni în 
conflict, care scoate la suprafaţă tensiunea în defavoarea nevoii de înţelegere şi de 
coabitare. Prin acest careu şi, implicit, azi prin adăugarea lui Mercur la această 
schema astrală negativă înţelegem că sectorul careului în celebrul ciclu al 
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războiului susţinut de cele două planete ne oferă informaţii referitoare la segmentul 
în care se îndreaptă această tensiune până în 2016 când se va dizolva acest careu. 

Aceste segment vizează mai mult sfera intimă, nu neapărat conflictul 
individului cu el însuşi, pentru că despre asta am mai vorbi, cât conflicte în 
interiorul naţiunilor, frământări interne sau conflicte pe ideea apartenenţei 
naţionale şi, de ce nu, chiar dispute între naţiuni fragmentate. Acum naţiunile care 
sunt fragmentate pe criterii administrative, fie tind care o uniformizare a 
aspiraţiilor urmând ca să survină conflictul după uniformizarea lor, fie acest 
conflict survine între două administraţii construite artificial în cadrul aceleiaşi 
naţiuni. Nu geopolitica este preocuparea acestei zile însă această trimitere ne poate 
ajuta să înţelegem că fenomenele sociale, de masă, nu sunt altceva decât expresia 
unor procese interioare, interne reproduse la o altă scară. Trecând de la identitatea 
proprie a fiinţei, la identitatea naţiunii oamenii nu fac decât să exploreze în acest 
registru trăsături legate de emancipare. 

Dacă ziua de ieri a fost o zi de graniţă, în ziua de azi se jonglează mai mult cu 
noţiunile, se caută răspunsuri, se stabilesc ţinte, însă împărtăşirea se realizează 
într-un segment îngust, foarte îngust şi adesea încărcat de responsabilitate ori de 
nemulţumire. Această nemulţumire are ca susţinere astrală opoziţia Luna-Neptun 
care va încerca să fie mediată fără sorţi de izbândă de conjuncţia Soare-Marte şi de 
Saturn. În realitatea această tendinţă de mediere constituie o altă tensiune născută 
din eşecul respectiv şi care se transformă într-un dreptunghi mistic în care aceste 
opoziţii - teama de decizii greşite, de eşec şi neputinţa de a soluţiona rapid toate 
aceste programe – să devină pârgii pentru o nouă promovare socială ori pentru a 
îndrăzni în alte zone, în alte sectoare asupra cărora până acum nu am meditat 
îndeajuns. 

Despre asta ne va vorbi azi Mercur din Berbec aflat în sextil cu Junon și 
careu cu Pluton, despre noi ţinte, despre noi obiective, de această dată, cu Marte şi 
Soare în Taur, aşezate pe alte baze. Aceste baze s-ar putea să fie la rândul lor 
supuse unor transformări în care Saturn are un important cuvânt de spus, adică 
structurile administrative, valorile timpului, poate chiar birocraţia ori autoritatea 
unui grup sau a unei instituţii. 

Ceea ce s-a început în ziua de ieri şi se va continua cu ziua de azi înseamnă o 
trecere a conflictului de la un nivel la altul, pe o altă treaptă în care lucrurile devin 
mult mai vizibile din punct de vedere material, iar lupta pentru putere mult mai 
bine evidenţiată şi mai bine documentată. Această ipostaza a dreptunghiului mistic, 
prin faptul că are într-unul din colţuri Luna, aduce ipostaze care apar și se consumă 
într-o singură zi. Evenimentele curg astăzi liber şi caracterul lor complicat va 
apărea doar în intimitate, doar în adâncimea lor şi doar în această zi pentru că de 
mâine lucrurile care ies pe zonă publică au un alt suport, se exprimă altfel chiar și 
atunci când sunt mai puţin plăcute sau când se complică. Azi traversăm un obstacol 
şi acest obstacol ne face să ne vedem pe sine încărcaţi de informaţii utile, dispuşi să 
facem faţă unor situaţii complicate, mai puternici, mai siguri, însă fără a primi 
suportul necesar din partea anturajului, fără a fi apreciaţi, fără a fi valorificat acest 
potenţial de cei din jur. Spre seară, când Luna şi Saturn vor fi în sextil toate 
lucrurile vor deveni reci, prea calculate, prea raţionale şi acest raport ne va ajuta să 
cernem evenimentele, să ne amintim de anumite întâmplări să le vedem altfel decât 
le-am văzut de-a lungul zilei, poate chiar printr-o notă uşor dramatică, adică mai 
neplăcută decât a fost de-a lungul zilei. 



Săptămâna 15 – 21  aprilie 2013                   Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 11 aprilie 2013, ora 15:47 

Acolo unde nu există un sentiment stabil la care să se facă trimitere, o regulă 
de bun simţ, poate chiar o barieră care să blocheze duritatea limbajului ori tendinţa 
de a folosi un anumit ton, cuvinte necuvincioase, lucrurile vor fi ţinute în sfera 
armoniei. În zona în care această bariera nu există careul dintre Mercur şi Pluton 
va scoate la lumina acele impresii sau păreri despre oameni pe care în general 
indivizii ar trebui să şi le ascundă. Nu neîmpărtăşirea lor ar reprezenta soluţia, ci 
faptul că ies la lumină, nefiltrate, nerafinate, negândite, sub o provocare de 
moment sau în cele mai nepotrivite situaţii şi conjuncturi. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii, prin presiunea pe care o pune pe viaţa 
interioară, ar putea deveni o zi apăsătoare, de traumă, de nemulţumire, de stres, de 
tensiune în care toate lucrurile de care ne amintim să fie neplăcute şi să nu conţină 
în derularea sa nici măcar o ipostază prin care să ne detensionăm, să se diminueze 
intensitatea acestora ori să se îndrepte cumva spre vreo soluţie. Toate aceste lucruri 
sunt îndreptate către tulburări de conştiinţă, nemulţumiri legate de idealul propriu 
tocmai de aceea suntem azi în postura de a ne îndoi de toate deciziile pe care le-am 
luat anterior. Este însă o ipostază unică prin intensitate şi desfăşurare şi tocmai de 
aceea să nu luăm în sens personal toate aceste lucruri şi nici să acordăm o atât de 
mare credibilitate furtunii pe care o traversăm în această zi. Careu Mercur-Pluton 
înseamnă reactivarea în sfera mentală, devenită prea şubredă, prea impulsivă a 
mentalului din cauza Berbecului, a careului dintre Uranus şi Pluton aducând un 
război interior, o revoltă care consumă fiinţa din interior şi o epuizează. 

Suntem familiarizaţi cu termenul de dialog interior şi acest Mercur în Berbec, 
dispus să aducă într-o zonă acţiunilor imediate careul Uranus-Pluton, încearcă să-
și găsească aliaţi prin sextilul cu Junon sau să se întoarcă spre aliaţi mai vechi însă 
legătură cu aceştia devine superficială ori efemeră. Ne întoarcem al evenimentele 
trecutului ori ne reîntâlnim la prietenii din trecut doar azi, fie fizic, prin întâlnirii 
programate, fie metal ori în mediul virtual. Tot ceea ce se întâmplă azi este unic, 
izolat, de sine stătător şi nu trebuie privit ca o forţă care se va reproduce în viitor. 
Ceea ce se întâmplă azi face parte dintr-un proces de transformare însă caracterul 
dramatic al zilei de 21 aprilie este rezervat doar acestei zile. 

Sunt avertizaţi indivizii care ocupa funcţii de conducere care pot, prin erori 
de moment, să decidă nefavorabil pentru un grup şi să producă prin aceste decizii 
efecte asupra cărora să nu mai poată reveni în viitor. Careul lui Mercur la Pluton 
este pentru aceste personale deosebit de agresiv şi virulent şi nu le conferă absolut 
deloc răgazul necesar să se gândească de mai multe ori la decizia pe care o iau, ci îi 
împinge spre reacţii de moment, spre deicizi rapide precipitate în care doar 
instinctul să aibă un rol decisiv. Acolo unde avem de-a face cu personaje educate 
care şi-au rafinat instinctul lucrând cu el, deciziile sunt constructive, pozitive, 
neplăcute pentru sine, dar foarte utile pentru comunitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne rezerva ziua pentru a 
regândi stabilitatea afectivă şi prin acest proces de rememorare prin această 
călătorie interioară să redobândim liniştea. Cei care nu-şi dobândesc liniştea şi 
intră în ziua de mâine tulburaţi vor impune săptămânii viitoare acest etalon. 
Obţinând liniştea devenim din start privilegiaţi pentru că ne situăm pe baze 
superioare. 
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Săptămâna 22-28 aprilie 2013 este încărcată de evenimente importante 
pentru anul 2013 ce sunt centrate în jurul ideii de constrângere pentru că ele sunt, 
în special, indicate de opoziţiile pe care Saturn le realizează cu planetele din Taur, 
peste care se suprapune Axa Dragonului. Chiar de luni intrăm în sfera acestor 
evenimente prin împlinirea opoziţiei Venus-Saturn şi, până duminică, atunci când 
Soarele își va împlini, de asemenea, opoziţia cu Saturn, vom trece prin diverse 
aspecte în care, ca şi în săptămâna anterioară, planetele individuale devin 
personaje principale. 

Un moment deosebit de important al acestei săptămâni este Luna plină din 
ziua de joi, 25 aprilie, împreună cu care sunt atinse unghiurile perfecte ale altor trei 
aspecte (sextil Soare-Neptun, careul Venus-Junon, sextil Venus-Chiron). 25 aprilie 
are şansa să devină una dintre cele mai importante zile ale săptămânii, aducând, pe 
de o parte, o mare intensitate evenimentelor, o forţă distructivă aparte şi, în acelaşi 
timp, acolo unde avem de-a face cu distrugerea elementelor negative, cu o 
construcţie miraculoasă a unui nou edificiu. 

Pe aceste baze ne vom situa atunci când, în ziua următoare (26 aprilie), Luna 
va împlini calitatea de distribuitor de lumină între conjuncţia cu Saturn şi cea cu 
Capul Dragonului. Fie că facem trimitere la unghiurile pe care le ridică planetele 
individuale cu cele colective sau că ne referim în mod special la cele două opoziţii 
care se împlinesc acum (Venus-Saturn, Soare-Saturn) în zilele de luni şi respectiv 
duminică, această săptămână va fi dominată de accentuarea axei Taur-Scorpion 
care va genera probleme de patrimoniu, dificultate în a administra un fond, în a ne 
însuşi un statut mai vechi, în a ne recupera un bun sau un drept pe care l-am 
pierdut anterior sau în a nutri aspiraţii, dorinţe, ambiţii mai mari decât ne sunt 
posibilităţile acum. Dezvoltând această formă de exprimare disproporţionată, 
riscăm să ne compromitem şi mai mult statutul, să ne risipim prea mult în idealuri 
egoiste care nu ne vor aduce decât satisfacţii egoiste de moment ori acumulări de 
care nu ne vom bucura pe viitor. Procedând aşa, nu demonstrăm decât că avem 
prea multe pretenții sau că ne lăsăm în voia unor ambiţii pe care mai târziu le vom 
regreta cu atât mai mult cu cât ele nu ne sunt specifice. 

Săptămâna 22-28 aprilie este săptămâna în care facem pariu cu viaţa. 
Începem prin condiţionări, urcăm către anumite vârfuri, dovedim magnetism, 
farmec, abilităţi în comunicare sau în care riscăm să ne pierdem asociaţi importanţi 
prin uşurinţa cu care îi judecăm sau prin uşurinţa cu care le pretindem respect. 

Pariul cu viaţa, susţinut de cele două opoziţii la care participă Saturn, 
înseamnă angrenarea într-un proces deautolezare sau chiar autodistrugere. Unii 
vor deveni victime, alţii se vor adânci şi mai mult în greşeală pentru că vor spune: 
�Aşa este viaţa. Câştigi puţin şi pierzi mai mult!�. Însă aceste procese de evidenţiere 
a defectelor legate de încăpăţânare, posesivitate, ataşament, abuz de putere nu sunt 
altceva decât elementele pe care suntem invitați să le eliminăm din adâncimile 
sufletului. Cei care vor reuși, vor fi învingători, având două zile de weekend 
miraculoase în care, sâmbătă, vor pluti în sfere înalte, conştienţi fiind de faptul că 
ceea ce simt acum este sublim, dar nu durează, iar în ziua următoare, duminică, vor 
reuşi să sedimenteze lucrurile pe care, de-a lungul săptămânii, le-au traversat, le-au 
explorat şi pe care atunci, în momentul în care s-au produs, au încercat să le 
înţeleagă, însă nu au putut, datorită unor evenimente cu caracter urgent. Vor 
observa că duminică nu-i va mai grăbi nimeni, ci, dimpotrivă, toate lucrurile se vor 
deplasa după un alt rost. Demersurile sunt frânate sau amânate şi nu le trebuie 
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decât puţină disciplină pentru a-şi reaşeză priorităţile după o ordine pe care o cere 
această zi, nu după planurile pe care şi le-au făcut de-a lungul săptămânii. 

Toate aceste lucruri nu fac decât să scoată în evidenţă o mare diferenţă între 
oameni. Oamenii superficiali vor deveni victimele propriilor abuzuri, propriilor 
dorinţe şi ataşamente, iar cei care luptă cu acestea vor reuşi să mai facă un pas în 
evoluţia lor. Şi pentru unii, şi pentru alţii, săptămâna va fi dificilă, încărcată de 
răspundere şi marcată de un foarte mare risc, acela de a ne compromite prin 
exprimare, prin cuvânt sau prin împărtăşirea unui element personal, gând, 
sentiment, promisiune ce are ca final deposedarea individului de instrumentul cel 
mai util sau de ceea ce preferă în aceste demersuri. 

Avertismentul acestei săptămâni ține de această latură a înţelegerii, însă 
finalitatea înţelegerii va trebui să fie redescoperirea exprimării personale. 
Săptămâna 22-28 aprilie este săptămâna exprimării personale, este intervalul în 
care individul se poate apropia foarte mult de geniul său (fiecare are un geniu, însă 
puţini şi-l cunosc) până la limita în care să-l atingă şi să fie impregnat în totalitate 
de acesta. În faţa unor asemenea exprimări, bucuriile şi tristeţile capătă o nouă 
înfăţişarea sau chiar se topesc în lumina unor forţe care nu pot fi anticipate nici 
prin mijloace astrologice, nici prin alte mijloace ezoterice, ci pot fi doar trăite în cel 
mai autentic spirit cu putinţă. 

 
 
Luni, 22 aprilie  

Luni 22- 4-2013  1:30    Luna(Vir) Tri [Cap] Pluto 
Luni 22- 4-2013  3:09    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 
Luni 22- 4-2013  9:02    Luna(Vir) Squ (Gem) Jupiter 
Luni 22- 4-2013 10:42   Venus (Tau) Opp [Sco] Saturn 
Luni 22- 4-2013 12:36    Luna(Vir) Sex [Sco] North Node 

 
Pentru că azi Venus şi Saturn se întâlnesc într-o opoziţie pe axa Taur-

Scorpion, în situaţia în care pe axa mutabilă Fecioară-Pești Luna împlineşte o 
opoziţie cu Chiron, vom face apel, ca şi în săptămâna anterioară, la ideea de 
sacrificiu. Unii, anterior, doar au fost invitaţi să mediteze asupra ideii de sacrificiu. 
Azi aceștia se vor simți îndemnați să aprofundeze. Deci, ca prim impuls, vor privi 
sacrificiul printr-un apel mental, invocându-l prin lipsurile sau victoriile pe care le 
vor traversa azi. În această a doua zi de Fecioară (Luna în Fecioară) Luna va avea 
de împlinit patru aspecte: un trigon cu Pluton, o opoziţie cu Chiron, un careu cu 
Jupiter şi, în mijlocul zilei, un sextil cu Capul Dragonului, reuşind, în felul acesta, 
să medieze tendinţa Nodurilor. Tocmai de aceea, opoziţia pe care Luna o împlineşte 
cu Chiron devine, prin intermediul Axei Dragonului, a menirii, a proiectelor de 
viitor, a rostului pe care-l au în această viaţă, pentru cei care se preocupă mai mult 
de proiectele de lungă durată, soluţia salvatoare sau obstacolul care ne protejează 
de un dezastru şi mai mare ori de un compromis asupra căruia nu mai putem 
reveni prin nicio altă formă de reglare sau reparare. Calitatea gândurilor va depinde 
mult de aceste două tipuri de condiţionări: una de factură medicală (opoziţia Lună-
Chiron) altele legate de confortul material (opoziţia Venus-Saturn). 

Dacă unghiurile pe care Luna le împlineşte azi ne conferă o anume libertate 
în ceea ce priveşte sacrificiul, ca şi cum am considera că putem să alegem între a 
îndeplini o sarcină în plan social sau a ne ocupa de familie cu acelaşi rezultat, 
opoziţia lui Venus cu Saturn aduce un sentiment de nesiguranţă în ceea ce privesc 
acumulările de până acum sau raporturile cu personale mai în vârstă ori cu orice 
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formă de autoritate. Dacă Venus în Taur înseamnă dobândirea confortului material 
sau menţinerea acestuia, acolo unde este deja instalat, Saturn în Scorpion 
înseamnă administrarea puterii, iar opoziţia lor fac evidente un obstacol social, o 
condiţionare, o întârziere menită să ducă la o risipire a valorilor personale, a 
patrimoniului sau o anume opoziţie în a valorifica toate aceste lucruri bune, 
valabile, corecte, ce ţin de sfera personală. Ştim că săptămâna anterioară a fost 
dominată de anumite modificări ce ţin de sfera personală, iar acum împlinirea 
acestei opoziţii Venus-Saturn care a avut şi-n săptămâna anterioară un rol 
important, fiind în aplicaţie, pune la încercare acele valori care nu au reuşit să se 
impună anterior. În felul acesta, reuşim să ridicăm mari semne de întrebare 
referitor la cât de serioşi suntem în munca pe care o prestăm, cât de corecte sunt 
acumulările la care am lucrat în ultima perioadă sau cât de bune sunt proiectele de 
viitor. 

Fiind în opoziţie cu Saturn, Venus va fi în trigon cu Pluton, iar asta înseamnă 
că toate aceste lucruri neplăcute reuşesc să întoarcă conjuncturile sigure, atât în 
sensul bun, dar şi în cel rău, să le răscolească atât de mult încât dintr-o situaţie 
neplăcută să apară, pe nepregătite, o soluţie bună, o şansă, un noroc menit să ne 
ducă pe alt drum, pe alt traseu. Lucrurile acestea nu se vor întâmpla azi, ci poate, 
cel mult, începând de mâine, pentru că azi Luna şi Chiron sunt în opoziţie şi corpul 
dă semne de oboseală traversând pe lângă această scădere a vitalităţii şi o scădere a 
atenţiei. Nefiind atenţi la ceea ce se întâmplă în jur, nefiind puternic motivaţi de o 
anume finalitate, ci chiar lăsându-ne în voia acestei opoziţii cu Saturn, adică 
întârziindu-le, nu trebuie să ne aşteptăm ca norocul să ne tragă de mână ori să ne 
strige în urechi până ne trezim. El va continua să ne curteze de-a lungul întregii 
săptămâni cu un moment de maximum în ziua de miercuri 24 aprilie când acest 
unghi se va împlini la grad perfect. Opoziţia lui Venus cu Saturn pe axa posesiunilor 
şi sexualităţii poate leza acest segment al ataşamentului sau plăcerii în aşa fel încât 
ceea ce ne hrăneşte să ne îmbolnăvească ori plăcerea în sine să fie purtătoare de 
boli. Acest lucru se întâmplă nu doar în plan material, ci şi în plan afectiv sau 
psihic, iar dacă despre Venus în Taur, fiind vorba de domiciliu, nu avem de ce să ne 
temem atât de mult, Saturn în Scorpion, punând o mare greutate pe forţa unei 
planete atât de rafinate şi delicate (Venus în domiciliu) trebuie să ne atragă atenţia 
asupra intensităţii şi caracterul distructiv al nevoilor pentru că lucrurile pe care le 
strică sunt în general plăcute, adică acele lucruri care ne încântă cel mai mult ori 
acelea care ne vor fi folositoare începând de miercuri încolo, de când trigonul lui 
Venus cu Pluton intră în separaţie, adică atunci când lucrurile bune pe care le 
acumulăm acum vor intra într-o uşoară sedimentare, îşi vor dovedi eficienţa. Din 
cauza acestei opoziţii Venus-Saturn putem să traversăm azi ipostaze intens legate 
de anumite dezlănţuiri afective, crize de gelozie, plăceri înţelese prost, trufie, 
perversitate sau o anume dezordine afectivă care să ducă la consum prea mare de 
energie ori la epuizarea rezervelor pe care le-am păstrat cu atât de mult efort în 
săptămânile anterioare. Evenimentele susţinute de acest unghi aduc sentimentul 
datoriei şi sacrificiul în punctul în care jertfa să fie răstălmăcită, adică cel care alege 
să se jertfeşte va considera în mod greşit că îi este cerut acest lucru, că este 
constrâns de societate şi tot caracterul pozitiv al acestui sacrificiu se duce pe apa 
sâmbetei. 

Reacţiile individului în faţa unei asemenea conjuncturi ţin mai curând de 
instinctul de supravieţuire. Or acolo unde instinctul de supravieţuire nu este 
rafinat, distins, acolo unde nu a trecut prin etape de prelucrare, de cizelare, el va 
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genera o înclinaţie spre materialitate şi toate lucrurile care ţin de acest aspect al 
vieții, de relaţiile cu persoanele învârstă sau de valorile care trebuie să dăinuie în 
timp vor fi marcate de egoism invidie, avariţie, poate chiar de amărăciune şi 
suferinţă. 

Ceea ce ni se întâmplă azi nu constituie însă produsul unei combinaţii 
complicate a factorilor care să ne ducă spre haos sau dezordine, ci, prin sextilul pe 
care Luna îl ridică la Capul Dragonului şi, prin acesta, medierea tendinţei 
nodurilor, toate aceste elemente complicate, multe dintre ele petrecute fără să fie 
invocate în mod direct, trebuie să meargă în aceeaşi direcţie cu scopurile pe care ni 
le-am propus, cu destinul, cu planurile pe termen lung sau cu menirea. Dacă în 
mod conştient acestea nu sunt îndreptate în această direcţie este important să ne 
gândim că ceea ce ne iese în cale azi nu este întâmplător, nu este un produs al 
hazardului, ci are un rost, iar dacă ne străduim, fie şi numai puţin, şi ne lăsăm în 
voia unei anume sensibilităţi vom observa că trigonul pe care Luna l-a împlinit în 
timpul nopţii cu Pluton ne-a inspirat în diverse moduri să îmbrăţişăm informaţia 
corectă şi să fim puternici așa cum trebuie pentru a depăşi un obstacol nu neapărat 
în a explora plăceri timide acum, când ni se cere cel mai mult efort, seriozitate şi 
muncă. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii devine, pe de o parte, o încercare pe 
segmentul acumulărilor personale, a banilor, a economiilor personale, a păstrării 
unui lucru, a recuperării unui obiect înstrăinat sau, de parte cealaltă, o zi în care să 
ne protejăm, să ne investigăm sau să ne valorificăm starea de sănătate. Şi-ntr-un 
caz, şi-n celălalt avem de-a face cu o lezare, cu o sărăcire în informaţii şi în putere 
astfel încât nici la capitolul avere nu vom sta foarte bine (aşa cum ne aşteptam), dar 
nici la capitolul sănătate, vitalitate nu suntem în cea mai bună formă. 

Toate aceste lucruri care sunt îndreptate spre un scop mai mult sau mai 
puţin conştient trebuie să ne confere statutul de sens al vieţii. Luna mediază 
tendinţa Nodurilor şi aduce prin seriozitate şi reţinere, control, nevoie de a ne 
umple cu un sentiment nou, acela de valoare, de importanță, de rost, de menire. 
Chiar dacă unii vor parcurge azi multe situaţii neplăcute, susţinute pe de o parte de 
opoziţia Venus-Saturn, iar pe de alta de opoziţia Lună-Chiron, lucrurile frumoase, 
care vin din atingerea acestui sentiment de împlinire, ne ajută să ne eliberăm de 
toate suferinţele pe care obstacolele ni le pun în cale. Atingând acest sentiment 
frumos, dincolo de obstacolul care ne iese în cale, reuşim să nu ne mai opunem 
anturajului, comunităţii, tuturor elementelor pe care le avem în preajmă ca 
intenţie, gând, atitudine pentru a reuşi să găsim cel mai bun mijloc de a convieţui. 

Cei care vor considera că nu este important sentimentul, ci doar acumulările, 
nu vor face decât să sară din lac în puț, adică să încerce să ţină alături de ei valorile 
pe care destinul acum încearcă să le îndepărteze pentru a înţelege sensul şi rostul 
pe care îl are viaţa individuală. În tot acest rost, un anume sentiment de împlinire, 
de mulţumire, unul legat de lucrurile esenţiale, de rostul pe care-l are individul în 
locul în care a ales să trăiască devine elementul care ne salvează şi ne scoate din tot 
felul de situaţii de-a dreptul imposibile. 

Acesta este secretul zilei de 22 aprilie şi numai prin cultivarea sentimentului 
de ros sau menire, indiferent că amplu sau simplu, din sămânţa acestei zile va 
apărea un copac puternic la umbra căruia ne putem aşeza liniştiţi în acest an. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a folosi mişcarea fizică sau 
mişcarea gândului, a emoţiei, de a ne exprima în modul cel mai curat cu putinţă în 
aşa fel încât să nu ne compromitem întru totul îndreptându-ne atenţia către 
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obstacol, ci, prin sentimentul pozitiv, să dovedim universului că putem să vedem 
mai departe,  mai profund, mai amplu. Gândul şi sentimentul trebuie să fie libere 
azi, chiar dacă Saturn, prin retrogradarea şi prin opoziţia sa cu Venus, încearcă să 
ne pedepsească pentru faptul că am iubit prea mult lucrurile, materia şi limitându-
ne sentimentul ne-am întunecat spiritul. Astăzi puterea ne vine din accesarea şi 
menţinerea acestui sentiment. 

 
Marţi, 23 aprilie 

Marti 23- 4-2013  1:06    Luna(Vir) Squ (Gem) Lilith 
Marti 23- 4-2013 10:24    Luna(Vir) --> Libra 

 
Luna azi, la puțin timp de la inceputul zilei, va împlini un careu cu Lilith și la 

ora 10:24 va trece în Balanţă. Fiind singurul aspect care se împlineşte la grad 
perfect ziua de 23 aprilie devine o zi fără solicitări suplimentare. Ceea ce se 
consumă azi vine din configuraţiile care s-au împlinit în zilele anterioare sau din 
cele care se vor împlini în zilele următoare. 

23 aprilie nu este o zi care să ne aducă elemente noi, ci doar să ne comprime 
suspiciunea, îndoiala, nemulţumirea sau grijile cu care ne-am confruntat în ziua 
anterioară. Trecând în Balanţă, Luna va încerca să ne aducă în postura în care să 
temperăm din aceste porniri ori din impulsurile negative rămase din ziua 
anterioară. Dorinţa sa de a media ceva într-o ipostază pe care nu o controlează, de a 
veni cu soluţii pentru cele mai nepotrivite persoane sau situaţii, va genera alte 
tensiuni, cele care vin din opoziţia pe care, în a doua parte a zilei, începe să o 
formeze cu Uranus. Cu alte cuvinte, din dorinţa de a face bine, ajungem să facem 
mai mult rău. 

De pe ultimul segment al zodiei Gemeni, Lilith impune asupra Lunii, în 
perioada în care tranzitează ultimul segment al zodiei Fecioară, atitudini referitoare 
la refuzul tratamentului, ideii, sugestiei sau desprinderea de o soluţie care s-ar fi 
dovedit a fi cea mai bună variantă în contextul în care activăm acum. Nevoia de 
informaţii, de soluţii miraculoase, devine azi încărcată de confuzie, deoarece aceste 
soluţii, pe de o parte, nu există, iar acolo unde sunt inventate nu se potrivesc cu 
grijile, cu tensiunile, cu fricile pe care le dezvoltăm şi care ne venit din tranzitul 
Lunii prin Fecioară din ultimele zile. Azi ne facem singuri probleme gândindu-ne la 
prea multe detalii, încercând să despicăm firul în prea multe alte fire şi că 
considerăm că aceste acţiuni înseamnă soluţiile problemelor. Dacă am încerca, pe 
cât posibil, să ne depărtăm de această tendinţă analitică, vom observa că 
evenimentele zile nu au cum să fie controlate, ci ele îşi urmează cursul după 
comanda care a fost dată anterior. Unii vor fi îndemnaţi azi, prin dezordinea 
mentală sau afectivă care ne vine din careul Luna-Lilith, să risipească şi mai mult 
ori să critice anturajul, să pună o greutate pe elementul ce mai slab, pentru a se 
arăta pe sine puternici, atât prin atitudine, prin voinţă, prin ceea ce impune, dar şi 
prin uşurinţa cu care reuşeşte să bulverseze mintea unui individ care nu este 
obişnuit să lucreze cu astfel de informaţii. 

În a doua parte a zilei, când Luna este deja în Balanţă, apare fenomenul de 
efect. Dacă în prima parte a zilei am parcurs cauză, în a doua parte a zilei vom 
parcurge efectul, trecând prin ipostaze similare cu ceea ce am provocat în a doua 
parte a zilei. Nimic nu are o greutate aparte, în afara situaţiilor pe care le ştim deja, 
pe care le cunoaştem şi pe care le înţelegem. Intrând în fereastra opoziţie cu 
Uranus, Luna începe să formeze, la un unghi foarte larg şi permisiv în această zi, o 
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configuraţie numită Zmeu, care se va baza mult pe nesiguranţa şi teama de 
necunoscut ce survine din opoziţia Luna-Uranus. Informaţiile, gândurile 
dezordonate sau obiceiurile proaste, cele care sunt scoase la lumină, care ne dau de 
gol, devin spre seara zilei de 23 aprilie lucrurile care ne compromit cel mai mult. 
Ele nu sunt atât de periculoase azi, ci pot deveni prin uşurinţa cu care ne 
încurajează să le abordăm sau prin simplitatea prin care ne abandonează pe o 
pantă descendentă. Dacă azi îmbrăţişăm aceste elemente negative, considerând că 
nu sunt periculoase şi avem dreptul să oscilăm sau să ne depărtăm de la cărare, de 
la drum, de la traseu, în ziua următoare acestea vor fi explorate mult mai intens şi 
nu ne vom mai putea opri sau nu le vom mai putea îndrepta spre o altă finalitate. 

Prin urmare, 23 aprilie devine ziua îndoielilor care ne consumă. Acestea 
nu iau amploare decât dacă le vom alimenta foarte mult pe suspiciunile sau 
problemele ori tensiunile zilelor anterioare. Pentru cei care îşi coordonează viaţa 
după un spirit practic şi pentru care perspectiva evenimentelor este una 
importantă, ceea ce urmează să se întâmple în ziua anterioară, nu în ziua de 24 
aprilie, ci, joi, 25 aprilie, prin împlinirea Lunii pline sau prin împlinirea careului 
Venus-Junon, mesajele acestei zile, grijile şi tensiunile ei, devin apăsătoare prin 
caracterul incomplet al informaţiilor furnizate ori prin neputinţa pe care o 
sugerează. Că înţelegem prea mult şi nu putem să facem nimic ori că nu ştim 
concret cât de departe ne pot duce mesajele de acum, toate pun o mare greutate pe 
deciziile personale, pe modul cum ne desfăşurăm activitatea în această zi, cum 
răspundem anumitor solicitări sau cum interacţionăm cu cei din jur.  

Unii, pentru a-şi oferi soluţii viabile, vor căuta să se izoleze, să renunţe la 
ceva, la un obiect, la un prieten, să amâne o întâlnire, să se desprindă de anumite 
preocupări, să le ignore, să le sfideze, considerând că, prin caracterul lucid al 
acestor decizii, probează faptul că se desprind de o greutate sau de o problemă. În 
realitate, nu fac decât să dea curs îndemnului care le vine din Balanţă, acela de a 
ignora sau de a sfida un element pentru a păcăli mintea că procedând așa va duce 
mai puţine griji sau va fi legată de mai puţine probleme. 

În această zi se trăieşte mult, intens şi pe alocuri chiar profund, însă chiar 
acest caracter profund al trăirilor ar putea să ne bulverseze. Această dezordine 
întreţinută de careul dintre Lună şi Lilith va activa mai mult în prima parte a zilei. 
În a doua parte a zilei, chiar dacă soluţiile care ne vin sunt puerile le vom îmbrăţişa 
pe acestea şi vom considera că, deşi ele nu pot fi reproduse la scară, ci doar în sfera 
privată a vieţii, deposedare de anumite griji, prin decizii brutale, prin desprinderi 
decisive, forţate, conferă un anume confort, o anume linişte, adică ne scapă de 
anumite probleme. 

Elementul special care ne vine din tranzitul Lunii prin Balanţă este acela că, 
ignorând, deposedând sau sfidând un element pentru a-l scoate din sfera personală 
şi a-i reduce grija sau povara, se realizează de fapt o decongestionare care apoi va 
permite completarea cu un obicei bun, cu o relaţie pozitivă, cu o altă persoană şi 
acesta poate constituie elementul cel mai bun al zilei. Scoţând un element pe care-l 
considerăm rău avem şansa să punem altul în loc pe care îl considerăm mai bun. 
Asta înseamnă că dacă dispunem de o educaţie adecvată, dacă am preluat de la 
părinţi, de la prieteni, din mediile pe care le-am traversat, o educație bună care ne-
a întărit discernământul şi caracterul, care ne-a maturizat şi ne-a oferit o anume 
profunzime a spiritului reuşim în a doua parte a zilei, prin ceea ce ignorăm sau 
sfidam, să obţinem liniştea. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să ne umplem cu 
elemente pozitive golurile pe care le percepem azi ori cele pe care le construim 
artificial, fie prin sugestiile ori sfaturile celorlalţi, fie prin exemplele lor de viaţă. 

 
Miercuri, 24 aprilie 

Miercuri 24- 4-2013  3:37    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 
Miercuri 24- 4-2013  6:22    Luna(Lib) Squ [Cap] Pluto 
Miercuri 24- 4-2013  6:24 Mercury (Ari) Sex (Gem) Jupiter 
Miercuri 24- 4-2013  7:12    Luna(Lib) Tri (Aqu) Juno 
Miercuri 24- 4-2013 14:13    Luna(Lib) Tri (Gem) Jupiter 
Miercuri 24- 4-2013 15:11    Luna(Lib) Opp (Ari) Mercury 
Miercuri 24- 4-2013 18:42   Venus (Tau) Tri [Cap] Pluto 

 
Azi Uranus şi Mercur îşi încheie conjuncţia pe care au format-o în ultima 

vreme, iar Luna le va trimite acestora doua opoziţii, împlinind și un careu cu Pluton 
și construind, pe lângă Zmeul ce a fost activ şi în ziua de ieri, un careu în T cu 
Pluton planeta focar, dar şi alte două aspecte pozitive (trigon Luna-Junon şi Luna-
Jupiter). Acestea dau zile o notă pozitivă, chiar dacă tensiunile născute din 
unghiurile stresante ne aduc încercări pe care vom reuşi destul de greu să le 
gestionăm şi care vor marca modul cum ne expunem, cum ne prezentăm în 
societate sau cum folosim anumite resurse legate de asocierile pe care le-am 
cultivat până acum. 

Dacă unghiurile pe care Luna le împlineşte astăzi activează în fundal, la 
vedere vom găsi două aspecte puternice: sextilul Mercur-Jupiter şi trigonul Venus-
Pluton. Aceste două aspecte sunt controlate de elementul foc pe care îl indică 
Mercur din Berbec pentru că toate aceste personaje care participă la cele două 
unghiuri deţin supremaţia prin crearea elementului pe care-l deţin (Pluton şi 
Mercur), iar Venus şi Jupiter, ca benefici, devin asistenţii acestor forţe prin faptul 
că, tranzitând zodiile Taur şi Gemeni, vor fixa si respectiv exprima elementul foc 
creat de Berbec (semnul cardinal creeaza elementul, semnul fix care urmează 
fixează elementul creat de semnul cardinal, iar semnul mobil din aceeasi serie îl 
distirbuie). 

Pentru că și-ntr-un aspect, şi-n celălalt avem de-a face cu două planete 
situate în zodii cardinale care încă se mai află în fereastra careului lor (Mercur-
Pluton) beneficii (Venus şi Jupiter) care sunt mobilizaţi prin cele două aspecte aduc 
zilei o coloratură aparte şi o forţă specială în aşa fel încât să avem şansa de a 
transmuta şi sublimă, de a transforma cadrul negativ pe care-l parcurgem în ultima 
vreme în situaţii pozitive, în şanse, în oportunităţi care să fie marcate de noroc de 
binefacere sau de flexibilitate. Nevoia de confort şi de destindere, nevoia de a 
cumula mai mult ori de a gestiona într-un cadru cât mai relaxat, cât mai destins 
cunoştinţele sau abilităţile pe care le deţine vor fi elementele reprezentative pentru 
această zi. De asemenea, nu trebuie să uităm că atât Venus cât şi Jupiter participă 
la rândul lor la formarea unor careuri, iar asta înseamnă că aspectul pozitiv nu va fi 
pur, absolut, ci el va fi întreţinut sau condiţionat de motivaţii negative pe care le 
avem în minte. O grijă, o tensiune, o problemă pe care nu am rezolvat-o sau poate 
chiar anumite lipsuri pe care încă le mai ducem cu noi, ne motivează să profităm de 
ocazia pe care o avem acum, să ne împrietenim cu oameni puternici şi influenţi, să 
ne apropiem de etapele finale într-un demers care să ne sporească averea, 
patrimoniul, să ne sporească nivelul de cunoştinţe ori să ne confere o anume 
prosperitate, nu doar materială sau informaţională, ci şi afectivă. 
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Unghiurile care se împlinesc azi sunt foarte favorabile pentru cei care scriu, 
care se exprimă prin cuvânt ori pentru cei care se preocupă de promovarea unui 
obiect sau de gestionarea unui fond creat de altcineva. Că sunt avantajate meseriile 
legate de comunicare sau cele care administrează un fond nu are importanță. 
Esenţial este rezultatul acestei zile prin care vom observa că fiecare, indiferent de 
meseria pe care o are, de preocupările pe care le preferă acum va deveni 
administratorul unui fond cu scopul de a obţine un maximum de eficiență. Pentru 
că este implicat Mercur şi acesta împlineşte o opoziţie cu Luna, care se află în careu 
cu Pluton, pentru că Mercur se află în ultima etapă a conjuncţiei cu Uranus şi deci 
în ultima etapă a mesajului pe care-l preia şi-l transmite referitor la conflictele 
interne, acest unghi nu este favorabil pentru grupuri, deşi sunt implicate planete 
benefice, deşi unghiul pe care-l ridică Jupiter cu Luna este favorabil şi ar putea 
sugera că această energie pozitivă poate încuraja şi grupurile de oameni, aceste 
lucruri se vor situa la cotele minime. Grupurile vor fi avantajate prin faptele 
benefice pe care le-au făcut până acum. Nimic substanţial şi reprezentativ benefic 
nu le va învălui, adică succesul va depinde foarte mult de aportul unei persoane, de 
decizia sau chiar de destinul personal al unui individ. Nu grupul în sine constituie 
acum forţa, ci individul care coordonează, care conduce sau care, la un moment 
dat, are rol decisiv prin sugestie, sfat, recomandare sau acţiune propriu-zisă. 

Acest lucru se explică prin faptul că Luna preia într-un mod nefavorabil 
informaţia venită din partea lui Mercur în sensul că grupul nu va fi pregătit să 
primească o informaţie atât de pură, de curată, de directă sau de puternică, cea care 
să prezinte practic soluţia problemelor cu care se confruntă şi va considera că este o 
deviaţie de la scopul iniţial, că un singur om nu poate face toate aceste lucruri, că 
ideea este prea îndrăzneață, că nu se dispune de timpul necesar pentru a fi pusă în 
aplicare sau că nu trebuie pusă în aplicare pentru că, fiind susţinute pe deciziile 
unui singur om, beneficiile îi vor fi reveni acestuia. Astfel, grupul va fi pus în 
dificultate prin faptul că va participa la construirea unui element benefic de care nu 
va beneficia în final. Toate aceste lucruri se sprijină pe o anume informaţie 
abordată în ziua anterioară, când Luna a fost în careu cu Lilith, ca tentaţie, nu 
neapărat ca acţiune. O întâmplare aparent banală care pigmenta ziua anterioară 
devine azi elementul decisiv pe baza căruia sunt analizate şi direcţionate deciziile şi 
soluţiile salvatoare. Tocmai de aceea grupul nu va putea să integreze soluţiile 
individului azi decât dacă se va detaşa de beneficiile pe care le aşteaptă de la 
acţiunile în care este implicat. Dacă grupul se vă supunea individului şi îi va 
mulţumi acestuia pentru că duce mai departe demersul, chiar dacă acesta (grupul) 
nu beneficiază de rezultatele finale, va deveni o structură avantajată de contextul 
astral prin asimilarea indivizilor puternici care vor consolida structura organizației, 
chiar dacă acum acest lucru nu poate fi perceput. Este clar că astăzi niciun grup nu 
va fi încurajat şi susţinut de unghiurile planetelor şi diferenţa între grupurile care 
vor beneficia de soluţii salvatoare şi cele care le vor respinge categoric şi irevocabil 
va fi vizibilă în zilele următoare, de mâine încolo, când vom avea de parcurs Luna 
plină pe axa Taur-Scorpion și, la finalul săptămânii, opoziţia Soare-Saturn. Asta 
înseamnă că refuzul la care incită această zi, pentru cei care sunt maturi şi înţelepţi, 
care pot privi mai departe decât arată degetul, reprezintă o risipă, o nesăbuinţă, o 
precipitare şi ea va fi plătită scump în zilele următoare. 

Prin urmare, 24 aprilie reprezintă o zi benefică pentru individ. Tot ceea ce 
înseamnă proiect personal, plan personal, ideea, sugestie sau chiar acţiune în care 
să nu fie implicate două persoane, ci doar una singur sunt favorizate, încurajate de 
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contextul astral şi duse către vârfuri ameţitoare. De asemenea, soluţiile care ne vin 
printr-o singură persoană, prin intermediul individului, trebuie să găsească 
înţelegerea necesară, trebuie să fie puse în aplicare chiar dacă nu vor fi înţelese de 
gândirea de grup, chiar dacă nu vor fi integrate în această gândire de grup pentru 
că aceasta este acum dezordonată, axată pe schimbare, pe transformare, nu pe 
asimilare. Procesele care se desfăşoară acum în interiorul grupurilor ţin mai mult 
de purificarea internă, de confruntare, de lupta pentru putere pentru control şi de 
aceea mesajele individuale vor fi respinse pentru că ele cer grupului ceea ce acesta 
nu poate da. Ele cer flexibilitate, înţelegere, comunicare, asimilare, încredere, 
susţinere sau chiar credinţă. Aceste lucruri sunt ignorate de grupuri în problema 
care este atacată azi şi tocmai de aceea soluţiile care vin de la un individ prin 
sfaturi, recomandări, prin rezultate sau chiar prin inspiraţie genială vor fi în mare 
parte ignorate. 

În felul acesta, descoperim că avem şansa de a ne schimba considerabil 
condiţia socială, însă societatea opune rezistenţă şi individul care, la rândul său, va 
activa pe energia creaţiei, a implementării, a susţinerii nu va putea să înţeleagă 
opoziţia grupului pentru că, fiind axat pe lucruri pozitive, nu va înţelege de ce acest 
frământări interne nu se opresc nici măcar pentru o secundă pentru a obţine 
rezolvarea. De ce atunci când vine soluţia ele nu se opresc? 

Aceste raportări ale individului la grup şi ale grupului la individ vor genera 
mari semne de întrebare pe care niciuna dintre cele două părţi nu şi le va putea 
rezolva. Acolo unde individul nu va declanşa un război împotriva grupului sau pe 
baza refuzului de acum sau nu se va arăta dezamăgit de grupul care-i va respinge 
sugestia acolo soluţia care va veni astăzi va putea fi implementată în zilele 
următoare, atunci când contextul astral nu va mai fi atât de generos, nu va mai fi 
atât de pozitiv, benefic şi înălţător, ci chiar grupurile se vor confrunta cu o acută 
nevoie de spirit practic, de soluţie, chiar grupurile vor fi acelea care vor invoca 
necesitatea unui factor pozitiv, aşa cum vine el azi. Acolo grupurile vor reuşi să se 
evidenţieze, să se separe de cele care dau mai multă importanţă conflictului intern 
decât soluţiilor salvatoare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a oferi acestei zile privilegiul 
de a ne integra într-o structură superioară. Despre asta este vorba azi prin 
combinaţiile astrale atât de sublime, atât de minunate, de integrare într-o structură 
superioară. Este de aşteptat ca individul privilegiat care primeşte aceste informaţii, 
care este inspirat sau care atinge etapa finală într-un demers personal să fie respins 
de grupul care nu poate integra mesajul său. Este de aşteptat ca aceste lucruri să 
genereze mari semne de întrebare însă nu trebuie să uităm că azi nu va fi vorba 
doar de acţiune propriu-zisă, ci doar de integrare într-un plan superior. Beneficiile 
acestei integrări vor veni mai târziu, însă astăzi realizăm contactul, întâlnirea cu 
ceea ce se află deasupra noastră cu o energie superioară, cu o persoană situată pe 
un rang înalt, cu o structură situată pe un nivel superior şi cum este de aşteptat 
elementul novator al acestei ipostaze să fie iniţial tulburat de ceea ce nu-nţelege. 
Cei care sunt maturi şi înţelepţi vor avea răbdarea necesară şi vor considera că 
marele beneficiu al acestei săptămâni, al acestei perioade nu va fi dat de soluţia 
care vine azi, ci în principal de contactul care se realizează acum. Acest contact 
reprezintă promisiunea că pe viitor vom putea primi soluţii atunci când va fi cel 
mai mult nevoie de ele. Nu câştigul acestei zile va fi important pentru ei, ci faptul că 
au fost acceptaţi într-o structură superioară, adică au evoluat. 
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Joi, 25 aprilie 
Joi 25- 4-2013  0:58     Sun (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Joi 25- 4-2013  5:01    Luna(Lib) Tri (Gem) Lilith 
Joi 25- 4-2013  9:16   Venus (Tau) Squ (Aqu) Juno 
Joi 25- 4-2013 13:25    Luna(Lib) --> Scorpio 
Joi 25- 4-2013 15:41   Venus (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Joi 25- 4-2013 19:52    Luna(Sco) Opp (Tau) Mars 
Joi 25- 4-2013 21:30    Luna(Sco) Tri (Pis) Neptune 
Joi 25- 4-2013 22:57     Sun (Tau) Opp (Sco) Luna(Full Moon) 

 
Astăzi scăpăm de Luna din Balanţă, ne eliberăm de instabilitatea şi de 

problemele pe care aceasta le generează, nu înainte de a traversa un ultima aspect 
pe care-l face Luna înainte de a intra în Scorpion – trigonul cu Lilith. Intrând în 
Scorpion, în mijlocul zilei, la ora 13:25 Luna i se va opune lui Marte care se află pe 
axă, va împlini un trigon cu Neptun, iar, spre seară, cu aproximativ o oră înainte de 
miezul nopţii, să atingă faza de Lună plină. Luna nu este însă vedeta acestei zile 
pentru că pe lângă fundalul pe care-l oferă, jumătate de tip Balanţă, jumătate de tip 
Scorpion, astăzi mai avem de parcurs trei aspecte importante pentru acest an: sextil 
Soare-Neptun, careul Venus-Junon şi sextilul Venus-Chiron. Aceste unghiuri ne 
vor vorbi despre autocunoaştere, despre înţelegerea propriilor acţiuni, deci în mare 
despre faptele pe care le-am săvârşit şi despre modul cum înţelegem şi punem în 
aplicare talentele şi abilităţile pe care le avem. 

Soarele se află în plin tranzit prin zodia Taur, iar asta înseamnă că sextilul 
său cu Neptun ne aduce o fărâmă de inspiraţie. Această inspiraţie nu are un 
caracter general, ci se referă, punctual, la demersuri ce ţin de acumulările 
personale, de experienţa de viaţă a individului, de capacitatea fiecărei persoane de a 
surprinde esenţa lucrurilor şi de a o folosi pentru creşterea şi dezvoltarea sa. Că 
asta înseamnă o nouă achiziţie, o nouă investiţie, evaluarea unui bun, a unui 
produs, demararea unei afaceri sau stabilirea unor colaborări în care schimbul de 
sentimente, încrederea partenerilor de dialog sau de afacere să fie elementul de 
bază. Sigur, Soarele din Taur prin sextilul cu Neptun nu constituie singurul 
debuşeu prin care intervine zodia Taur. Venus, astăzi, împlineşte două aspecte 
contradictorii, un careu cu Junon, când Luna se află în Balanţă, şi un sextil cu 
Chiron când Luna se află în Scorpion. Asta înseamnă că este raportat un aspect bun 
(Luna în Balanţă) cu careul pe care Venus îl împlineşte cu Junon şi un aspect rău 
(Luna în Scorpion) cu sextilul Venus-Chiron. 

Acestea nu se vor combină şi vor aduce două tipuri de direcţii asupra cărora 
vom zăbovi în această zi. În primul rând careul lui Venus cu Junon se adresează 
nemulţumirilor personale, acelea care se manifestă într-un cadru intim, în familie, 
între prieteni sau între doi cunoscuţi. Sunt invocate motivele legate de autoritate, 
de risipă, de o prea mare libertate pe care unul dintre partenerii de discuţie şi-o 
oferă, fie prin folosirea anumitor termeni, fie pentru a folosi un ton neadecvat ori 
pentru a pune în dificultate pe cealaltă persoana şi a-i lăsa dreptul de a se pierde în 
tot felul de gânduri sau stări confuze, tangente la îndoială sau suspiciune. Chiar 
dacă în astfel de situaţii lucrurile par să fie clare, odată declanșată suspiciunea, încă 
de dimineaţă, ne va cuprinde atât de mult încât nu vom reuşi să scăpăm de ea azi, 
dat fiind faptul că avem de parcurs şi forţa în crescendo a Lunii pline din Taur. 

Există adesea conceptul că aceste faze ale Lunii sunt denumite după poziţia 
Lunii în zodiac. Acest element de terminologie este greşit pentru că denumirea de 
Lună plină este dată în raport cu poziţia Soarelui (Luna devine nouă prin 
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conjuncţia cu Soarele, devine plină prin opoziţia cu Soarele), iar asta înseamnă că 
reperul principal este Soarele. Din această cauză elementele indicate se numesc 
faze ale Lunii, pentru că ele se adresează ciclului lunar, adică fazelor ascendentă şi 
descendentă ale ecartului Lună-Soare. Deci, atunci când Soarele tranzitează zodia 
Taur, termenul de Lună plină în Scorpion este o fandoseală a unor astrologi care 
vor să arate că înţeleg mecanismele „complicate” ale mecanicii cerești și prin asta 
sfidează profanul arătând că, datorită vastei lor experiențe, știu de ce Luna e plină 
şi nu... goală. Toate aceste faze ale Lunii, care sunt mai multe de patru (Luna nouă, 
Luna plină şi cele două Pătrare), cele ce se folosesc mai des în analizele astrologice, 
au la bază energia semnului tranzitat de Soare în cadrul ciclului. Când spunem 
Luna plină ne referim la o fază a ciclului, nu la poziţia Lunii într-o anumită zodie 
care are alte conotaţii şi care nu dictează unghiul, ci îl asistă. Ea este plină prin 
raportul cu Soarele şi în observaţiile ei sunt stabilite două direcţii: (1) întâi unghiul 
de 180 grade, ipostază ce dictează/impune stadiul culminant al oricărui ciclu şi, 
implicit, al acestuia şi apoi (2) poziţia Lunii în zodie. Astfel, trăsăturile Lunii în 
zodie sunt acelea care vor beneficia de o exprimare mult mai intensă şi nu invers, 
adică intensitatea Lunii pline să fie condiţionată de calitatea Lunii într-o zodie. 
Referitor la puterea Lunii în această fază, poziţia sa în zodie este un element care 
particularizează, nuanţează, selectează anumite direcţii, nu le conferă putere sau 
expresivitate. Puterea fazei vine din unghi, nu din poziţia în zodie. Deci Luna plină 
obligatoriu înseamnă opoziţie Lună-Soare şi a spune Luna plină în Scorpion, când 
Soarele este în Taur înseamnă în astrologie ceea ce gramatica numeşte pleonasm. 
Corecte sunt expresiile Luna plină în Taur (reperul este luat ca referință) sau Luna 
plină pe axa Taur-Scorpion (localizarea fazei pe axă este luată ca referință). 

De asemenea, am observat că mulţi, din exces de zel, vor să fie foarte precişi 
în a indica Luna plină şi, în cazul de faţă, spun că avem de-a face cu o Lună plină la 
5 grade Scorpion. Este de la sine înţeles că Luna plină, fiind o fază, în speţă dată de 
unghiul de 180 de grade a celor doi aștri, care ne indică deci poziția luminariilor în 
zodii complementare, nu poate ocupa gradul 5 Scorpion, ci se situează la gradele 5 
din zodiile Taur-Scorpion și, în felul acesta, avem o Lună plină pe axa Taur-
Scorpion, dar nu o Lună plină la gradul 5 Scorpion. Termenul de „plină” pentru 
Lună se referă, de asemenea, la un moment, la o ipostază, deci la o faza a Lunii şi 
nu are înţelesul laic, profan al termenului, adică “umplut cu ceva”, la fel cum se 
întâmplă cu termenul “nouă” din faza de Lună nouă care nu înseamnă că la fiecare 
patru săptămâni satelitul nostru natural se înnoieşte, ci că se inițiază un nou ciclu. 
În mod asemănător, Primul Pătrar sugerează că Luna a parcurs primul cadran în 
ciclu Lună-Soare, nu înseamnă că Luna este la un sfert din dimeniunea ei. Totul, 
asadar, se bazează pe alegorie. 

Deşi internetul este plin de astfel de erori, un pasionat de astrologie, care 
iubeşte astrologia şi nu doreşte să contribuie la banalizarea ei, nu va face o confuzie 
între termenul folosit şi înţelesul astral la care se face referire. 

Nu este însă singura confuzie pe care astrologii lăudăroşi o lansează 
pasionaţilor de astrologie. La fel procedează şi când spun că de la o anumită vârstă 
încolo ascendentul este mai puternic decât zodia, ori dacă individul îşi schimbă 
domiciliul într-o altă localitate obligatoriu trebuie să-şi schimbe tema natală după 
noile coordonate, iar pentru asta au inventat şi un termen bombastic: relocare. 
Pentru ei astrologia se face după ureche, fără disciplină, fără reguli obiective, ci 
după cum le convine sau după cum înţeleg ei ori, mai exact, după cum nu înţeleg. 
Toate acestea sunt nişte struțocamile, ca să nu le spun gogomănii, pe care le-am 
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combătut dintotdeauna şi le voi critica de fiecare dată când am ocazia şi, din 
fericire, nu sunt singurul. 

Luna plină de azi aduce o mare forţă planetei Venus, prin cele două unghiuri 
diferite din punct de vedere calitativ, dar şi planetei Marte care i se opune Lunii 
imediat ce aceasta intră în Scorpion. Dacă în careul Venus-Junon, Luna are o 
calitate pozitivă, aducând tendinţa de uniformizare şi invitaţia la dialog prin 
compromis, adică să vedem defectul şi să-l trecem cu vederea, gândindu-ne că 
timpul le rezolvă pe toate şi că acum este o conjunctură nefavorabilă şi că aceasta 
este de vină pentru modul cum reacţionăm pentru că altfel, dacă societatea nu ar 
pune o presiune pe individ, individul nu ar vedea acest efect şi lucrurile ar merge în 
condiţii normale, fireşti, echilibrate pe mai departe. Acest lucru este susţinut de 
trigonul Lunii cu Lilith care pentru oamenii maturi şi serioşi nu constituie o 
calitate, nu constituie un element pozitiv, însă pentru cei mai mult dintre oameni el 
reprezintă răul mai mic pe care-l aleg două rele. Din această cauză, impactul Lunii 
din Balanţă asupra careului Venus-Junon este unul pozitiv. Trecând în Scorpion, 
Luna îşi schimbă calitatea şi ne încearcă foarte mult pe dorinţa control, de putere, 
de gestionare a unor resurse, de revendicare a unor drepturi pentru o perioadă cât 
mai mare de timp. Ceea ce solicităm azi, ceea ce cerem şi, pentru că, atunci când 
Luna este în Scorpion Venus va fi în sextil cu Chiron, vom uza de termenul şi 
atitudinea potrivite pentru a fi acceptat sau pentru a primi eticheta de lucru bine 
făcut. Această atitudine pe care o avem în fața conjuncturilor (lucrul bine făcut) ne 
va încărca de o mare putere. Intervenţia negativă a Lunii din Scorpion asupra 
sextilului dintre Venus şi Chiron stă în calitatea pe care o are Luna în această zodie. 
Fiind în cădere ea va orienta trăsăturile sale împotriva celorlalţi, iar asta înseamnă 
că vom alege să aplicăm concepte benefice, să venim cu soluţii bune, să facem un 
bine în locurile cele mai nepotrivite cu putinţă. Vrem să facem bine cu forţa şi 
anturajul va răspunde în aşa fel încât gestul bun pe care l-am făcut ne va rămâne în 
gât. 

Toate aceste trăsături sunt întreţinute de trigonul pe care Luna îl face cu 
Neptun care ne aduce o anume inspiraţie. Lucrurile nu vor fi negative în totalitate 
pentru că fiecare individ, că face parte din tabăra pozitivă sau din ce negativă, va fi 
inspirat în a-şi urmări interesul. Este posibil ca în anumite situaţii lipsa de tact și 
inspiraţia negativă să fie atât de puternice încât să ne ducă în mediile în care să 
primim numai răspunsuri negative sau, în cazul celor care nu doresc să înveţe de la 
primul avertisment, diversitatea şi numărul răspunsurilor negative care vor veni 
spre acestea în această zi va fi atât de mare încât va transforma ziua de 25 aprilie 
într-o vedetă a lunii. Însă nu conjunctura astrală este de vină, ci încăpăţânarea 
unor indivizi care nu doresc să înveţe de la primul refuz, nu doresc să ia în 
considerare primul avertisment. Toate aceste elemente sunt amplificate de Luna 
plină din Taur care se împlineşte în finalul acestei zile şi care se va comporta ca o 
cifră de control, ca un corolar, ca un element care împlineşte o construcţie. Forţa şi 
expresivitatea Lunii pline aduce eficientă şi atitudinea de lucru bine făcut drept de 
element de referinţă.  

Spre seară, când Luna va atinge momentul de maximum vom avea atât de 
multe gânduri şi atât de multe îndoieli, atât de multe amintiri ne vor învălui, încât 
acest criteriu de lucru bine făcut va fi ca un balsam pentru suflet. Vom judeca toate 
lucrurile după cât de bine sunt făcute, cât de durabile sunt, cât de trainice, cât de 
binefăcătoare au fost pentru conjunctura sub care s-au manifestă şi cât de plăcute 
s-au dovedit atunci. Toate aceste lucruri ne hrănesc în seara acestei zile şi ne 
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pregătesc pentru zilele următoare. Acestea nu vor fi atât de generoase în situaţii, în 
conjuncturi, în stări, în amintiri sau în promovări, însă ceea ce se întâmplă azi ne va 
însoţi până la finalul săptămânii când Soarele şi Saturn vor fi în opoziţie ca şi cum 
în această săptămână avem nevoie de o confirmare pozitivă sau negativă, avem 
nevoie de o întâmplare care să ne spună că ceea ce am gândit şi simţit azi este real. 
Acea întâmplare, fiind vorba de opoziţie, s-ar putea să fie mai mult negativă, însă 
nu în totalitate negativă, depinzând foarte mult de claritatea gândurilor şi de modul 
cum ne implicăm astăzi în relaţiile cu ceilalţi, în gestionarea unui fond sau în a ne 
cere anumite drepturi. 

Prin urmare, 25 aprilie este o zi puternică din punctul de vedere al 
evenimentelor, reuşind să ne ducă într-un timp foarte scurt de la agonie la extaz, de 
la succes la insucces sau să ni le aducă pe acestea deodată pentru cei care reuşesc să 
se implice în mai multe activităţi în acelaşi timp sau să facă mai multe lucruri 
deodată. Trecând de la sextilul Soarelui cu Neptun, primul aspect al zilei, la Luna 
plină din Taur, ultimul aspect al zilei, astăzi traversăm o trecere a Lunii din Balanţă 
în Scorpion şi împlinirea a doua aspecte la care participă Venus, careul Venus-
Junon şi sextilul Venus-Chiron, în situaţia în care Luna din ambele zodii împlinește 
ba un trigon cu Lilith, ba altul cu Neptun, ba o opoziţie cu Marte. Toate aceste 
unghiuri reuşesc să ne aducă foarte aproape de senzaţia de putere. Această senzaţie 
de putere, pentru a putea fi înţeleasă şi pusă în aplicare (avem de-a face în primul 
rând cu tranzitul Lunii prin Scorpion), trebuie privit prin eficienţă. Utilitatea 
acţiunilor pe care le vom săvârşi azi sau care își vor atinge finalitatea azi, reprezintă 
elementul de referinţă al acestei perioade şi modul prin care reuşim să facem faţă 
unor situaţii care, pe lângă faptul că sunt intense, mai sunt şi noi. Careul Lunii cu 
Junon, pe de o parte, şi sextilul Lunii cu Chiron, de cealalta, ne aduce în faţa unor 
situaţii sociale în care să dovedi că suntem maturi în gândire sau că nu ne 
comportăm copilăreşte atunci când anumite lucruri nu ne convin sau când sunt 
făcut împotriva scopului pe care îl avem. 

Cei care sunt maturi vor reuşi să perceapă caracterul negativ care vine din 
partea anturajului şi să-l lase aşa, nu neapărat să lupte cu el ori să-i caute defectele 
pentru a le face publice pentru alte elemente din anturaj pentru că va şti că tot ceea 
ce este în afara sa ar putea să nu fie de acord cu el. Acest lucru l-am învăţat în ziua 
anterioară atunci când am văzut că anturajul nu susţine individul, nu-l ajută în 
demersurile pe care le are de îndeplinit, iar dacă îl ajută, atunci cei care beneficiază 
de acest lucru sunt foarte puţini, de regulă persoane care au mai trecut prin aşa 
ceva şi ştiu foarte bine cum trebuie să procedeze. 

Pentru cei mai mulți ziua va deveni extrem de obositoare prin intensitatea cu 
care trecem de la o stare la alta, prin uşurinţa cu care cădem pradă lăcomiei de 
informaţii, de stări, de bani, de obiecte, de alimente, de băuturi de tot ceea ce ar 
putea să ne încânte şi să ne dea impresia că trăim intens. 

Luna plină de azi este un moment de forţă, de intransigență şi unul care ne 
aduce în faţa unor ipostaze destul de dure. Ceea ce vine azi spre noi, s-ar putea să 
fie începutul unor evenimente care să-şi atingă finalitatea abia duminică. Luna se 
apropie azi suficient de mult de Saturn, urmând ca în spaţiul zilei de mâine, la 3:16, 
să atingă conjuncţia cu acesta şi să anunţe opoziţia Soare-Saturn de duminică. 
Lucrurile vor căpăta o greutate aparte, o forţă aparte, în aşa fel încât anumite 
legături foarte stabile între oameni care munceau pentru acelaşi ideal, între 
parteneri de afaceri, între parteneri de dialog sau parteneri într-un proiect social să 
traverseze un moment de schismă, de dispută, de conflict sau să intre într-o nouă 
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criză. Criza banilor sau criza de autoritate reprezintă elementul definitoriu al 
acestor acţiuni şi odată începute ele nu vor putea fi oprite până când ambele părţi 
nu vor obţine o parte din întregul pe care l-au construit. Asta înseamnă că disputele 
zilei de azi duc la alte demersuri ce ţin de împărţirea bunurilor, de partaj, de 
gestionarea unui fond pentru prosperitatea individului sau chiar în cazuri mai 
grave, apelarea la un mediator care să stabilească în mod echitabil cota parte a 
fiecăruia. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita lăcomia, de a evita 
suplimentarea tuturor elementelor care ne-ar putea încânta, de la alimente până la 
impresii, stări sau gânduri pentru că orice greutate în plus va însemna o problemă 
în plus gestionată de opoziţiile puternice care se construiesc pe axa Taur-Scorpion. 
Nu este deloc puţin lucru să parcurgem ipostaza acestei zile pentru că acolo avem şi 
Axa Dragonului şi lucrurile pe care am putea să le considerăm azi mici prin acest 
suport astral, prin această tensiune pe axa acumulărilor şi a sexualităţii, a plăcerilor 
şi a posesivităţii ne va duce la evenimente în cascadă în care să pierdem exact ceea 
cerem mai mult, să fim privaţi de lucrul pe care ni-l dorim cel mai tare. 

 
Vineri, 26 aprilie 

Vineri 26- 4-2013  3:16    Luna(Sco) Con [Sco] Saturn 
Vineri 26- 4-2013  8:26    Luna(Sco) Sex [Cap] Pluto 
Vineri 26- 4-2013 10:05    Luna(Sco) Squ (Aqu) Juno 
Vineri 26- 4-2013 10:17    Luna(Sco) Tri (Pis) Chiron 
Vineri 26- 4-2013 11:56    Luna(Sco) Opp (Tau) Venus 
Vineri 26- 4-2013 18:09    Luna(Sco) Con [Sco] North Node 

 
Ziua de 26 aprilie nu este o zi simplă doar pentru că azi se împlinesc aspecte 

în care Luna este personajul principal, nu între celelalte planete, ci pentru că astăzi 
Luna are o calitate cu totul specială. Între conjuncţia cu Saturn şi conjuncţia cu 
Capul Dragonului Luna împlineşte patru aspecte devenind distribuitor de lumină. 

Suntem familiarizaţi cu conceptul de distribuitor de lumină în sensul că l-am 
mai întâlnit şi pe alte conjuncturi, dintre care se evidenţiază cel legat de 
conjuncţiile succesive ale Lunii cu Pluton şi Uranus în interval de o săptămână, 
adică acel segment de zodiac în care Luna face trecerea de la un malefic la altul 
aflaţi în careu. 

Azi Luna trece de la Saturn la Capul Dragonului anunţând un nouă serie de 
evenimente care îşi vor atinge finalitatea în etape, aşa cum am anunţat şi 
săptămâna trecută, la toamnă, în a doua parte a lunii septembrie, când Saturn şi 
Capul Dragonului vor fi în conjuncţie. Astăzi sunt anunţate separări, încercări 
legate de gestionarea unui patrimoniu, administrarea unui fond financiar sau, în 
zona vieţii personale, această dispunere astrală face referire la atitudinea pe care o 
avem faţă de cheltuieli, faţă de câştigurile pe care le avem şi faţă de persoanele care 
sunt implicate în toate aceste procese legate de acumulare sau de cheltuială. Luna 
în Scorpion nu este însă foarte generoasă în ceea ce priveşte flexibilizarea relaţiilor, 
ceea ce ar presupune o mobilizarea a valorilor, un transfer al acestora între două 
sau mai multe puncte, ci va realiza inițial un moment de pauză, de stop, în care 
întâi să vadă unde-şi doreşte sau unde poate să ajungă, pe ce continent, în ce 
localitate, la ce funcţionar pentru a obţine maximum de eficiență. Tot acest calcul 
reduce şansa câştigului şi ne pune în dificultate în zonele cele mai delicate din care 
am putea câştiga cel mai mult. Trecând prin careul cu Junon şi, implicit, prin 
opoziţia cu Venus se construieşte un careu în T pe semne fixe, lezându-se în felul 
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acesta tot ceea ce este feminin, adică inspiraţia, sensibilitatea, flexibilitatea sau 
chiar acumularea de informaţii. În felul acesta, suntem constrânşi să consumăm 
mai mult decât să acumulăm şi întreaga dorinţa de a ne spori averea, de a ne însuşi 
bunuri sau de a acumula, să devină o glumă bună. 

Situându-ne în afara puterii de a asimila prin simplitate şi naturaleţe toate 
lucrurile care vin spre noi acum vor purta o amprentă apăsătoare şi care vor deţine 
un mesaj foarte clar legat de o lecţie de viaţă, o experienţă sau o încercare 
puternică. 

Luna în Scorpion nu este deloc un lucru care să nu fie observat, iar acest 
lucru va genera o atât de mare tensiune interioară încât toate celelalte lucrurile care 
se vor desfăşura pe zonă publică, în speţă opoziţia Lunii cu Junon, adică disputa pe 
un patrimoniu, cearta între femei, conflictul de interese, deposedarea de putere 
prin viclenie sau imixtiune a unei persoane frământate de lucrurile pe care nu le 
poate împărtăşi ar putea să-i stârnească râsul. Cele mai complicate şi mai dure 
aspecte se petrec în interior. Tocmai de aceea calitatea Lunii de purtător de lumină 
de la Saturn la Capul Dragonului capătă o notă existenţială importantă. Pentru că 
ştim atunci când Luna şi Capul Dragonului se află în conjuncţie avem de-a face cu 
începutul unui nou ciclu – ciclul draconitic. Acest ciclul draconitic se referă la viaţa 
spirituală, la educaţia morală, la rafinamentul subtil şi la toate demersurile sociale 
în care folosim toate aceste elemente ale vieţii. De la Saturn la Capul Dragonului, 
Luna va fi încărcată de experiență şi tot ceea ce vine spre noi ne va păcăli că ne va 
îmbogăţi cu experienţe sau cu lucruri concrete. În realitate, ne va deposeda de 
ataşamentul de lucruri, de obiecte importante, preţioase, de locuinţă, de imobile 
sau chiar de funcţie. Această deposedare se manifestă în ambele direcţii (bun, rău, 
iar unul din cele mai înşelătoare aspecte care va conlucra foarte tare cu această 
trăsătură de această dată nu este unul negativ, legat de un careu sau de o opoziţie, 
ci este legat de trigonul Lunii cu Chiron. Acest trigon va face legătura între interesul 
personal şi disponibilitatea grupului, lăsându-ne impresia că vom fi susţinuţi, că 
grupul este de partea noastră, că primim un ecou pozitiv din planul social şi că 
aceste ambiţii personale, care nu sunt împărtăşite şi care ne apasă foarte mult, dacă 
au fost intuite de ceilalţi, atunci ele sunt permise. În realitate, toată această 
permisibilitate pe care o primim din partea anturajului reprezintă o tentaţie de a 
accepta celelalte provocări la care ne aşteptăm, care sunt negative şi tocmai pentru 
că sunt negative şi ne aşteptăm la ele am putea să le întâmpinăm cu o opoziţie 
foarte puternică. Tot ceea ce se construieşte azi aduce o uşoară păcăleală însă 
rezultatul va fi unul bun pentru că indică o rafinare a spiritului sau dobândirea de 
noi experienţe pe care să nu le putem folosi prea bine pe viitor, dar care vor fi 
esenţiale pentru că ne vor ajuta să înţelegem alte experienţe care vor ţine de 
următoarele stadii, cele care ţin de etapa a doua (luna mai 2013) sau de etapa a 
treia (lunile de vară şi prima jumătate a lunii septembrie până când Saturn şi Capul 
Dragonului vor fi în conjuncţie) a evoluţiei pe care o parcurgem în acest an. 

Cine reuşeşte să vadă viziunea de ansamblu a acestei zile va înţelege că 
lucrurile minunate constituie imboldul sau elementul care ne stimulează să 
acceptăm mai uşor o presiune, să îndurăm mai mult, să ne privăm de anumite 
lucruri chiar dacă ni le dorim foarte mult. Acest lucru se deduce din faptul că 
Chiron reprezintă planeta mediatoare în opoziţia Lună-Venus, iar asta înseamnă că 
o sporire a vitalităţii va fi motivată sau specifică doar în cazurile în care acceptăm 
să depăşim o provocare. Putem să înţelegem de aici că este suficient să urmărim 
care sunt lucrurile care ne vor motiva cel mai mult, când vitalitatea îşi va reveni în 
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mod surprinzător pentru că acelea sunt elementele care trebuie abordate cu 
maximă seriozitate, acelea sunt episoadele care trebuie privite printr-o sticlă de 
ceas, pentru a li se vedea toate detaliile şi pentru a nu pierde din vedere niciun 
element oricât de mic ar părea la un moment dat. 

La fel ca şi în ziua de ieri, încărcarea acestei axa Taur-Scorpion ne aduce 
probleme de gestionare a unui patrimoniu sau de gestionare a puterii personale. 
Acest lucru nu este nou, oamenii în general se confruntă cu probleme legate de 
patrimoniu, chiar şi atunci când nu le ajung banii pe care îi au, nu sunt mulţumiţi 
cu locuinţa pe care o deţin sau îşi pierd locul de muncă. Aceste lucruri acum vor 
căpăta o înfăţişarea nouă, pentru că pe lângă aceste griji comune vom adăuga şi 
altele legate de moralitate, de putere poate chiar de invazie, de hrănire a unor 
sentimente invazive prin care ajungem să greşim pretinzându-le celor care au mai 
mult decât noi să împartă din avuţie, să ne ofere şi nouă privilegiul de a ne bucura 
de ceea ce vedem că au şi ei. Acest lucru duce la înglodarea spiritului, la înceţoşarea 
gândirii şi la involuţie. 

Luna, în postura ei de distribuitor de lumină de la Saturn la Capul 
Dragonului, ne îndeamnă la ponderaţie, la înţelepciune şi acolo unde nu putem să 
ne stăpânim aceste dorinţe de dominare, de putere, de răzbunare sau de 
compromitere a celor care au mai mult, care o duc mai bine sau sunt fericiţi, acolo 
să ne oprim, să punem stop, să nu le scoate în afară şi să aşteptăm un semnal 
exterior, acela care vine din partea lui Chiron din Peşti, semnul comunităţii, al 
grupului, al naţiunii, al anturajului care ne spune �Pe aici trebuie să mergi. Acesta 
este drumul. Doar atât trebuie să faci astăzi�. 

Luna în Scorpion nu va reuşi azi să fie selectivă, ci ne va pune în faţa unor 
evenimente extrem de diverse şi de puternice, însă nu toate sunt folositoare. 
Îmbrăţişând azi elementele care nu sunt folositoare, în situaţia în care nu reuşim să 
acumulăm aşa cum ne dorim, ci doar ne păcălim că senzaţiile înseamnă acumulare 
de informaţii sau îmbogăţirea experienţelor, ajungem în punctul în care să ne 
risipim lucruri lipsite de importantă, adică o rezervă preţioasă. 

Prin urmare, 26 aprilie este o zi delicată pentru noi toţi pentru că ne aduce 
o Lună în cădere (Scorpion) care va urmări să facă rău comunităţii şi, prin acest 
rău, va reuşi să compromită imaginea personală până la limita durerii. Defectul cel 
mai mare al acestor zile este că ne aduc în fata unor evenimente extrem de variate, 
fără a dispune de discernământul necesar, în așa fel încât din prima privire să 
facem o selecţie a acestora. Va fi combinată ambiţia, dorinţa de putere cu acţiunile 
pe care nu le putem controla, cele care au statutul de graţie ce se manifesta prin 
intermediul comunităţii, a grupului de prieteni sau prin intermediul unui factor 
exterior. Lucrurile pe care dorim să le facem azi ne vor lăsa impresia că ne 
îmbogăţesc în cunoştinţe, informaţii sau în elemente de patrimoniu, însă ele ne vor 
compromite şi mai mult, iar dacă, spre seară, ne uităm în cămară şi o vedem plină 
să nu avem impresia că aceste lucruri ne aparţin, ci în mod sigur sunt de împrumut. 
Acest lucru nu reprezintă o avere personală, nu constituie patrimoniul personal, ci 
doar se simulează toate acestea pentru a înţelege că ataşamentul de lucrurile 
materiale, de orgoliu, de gelozie, de sentimentele de posesivitate şi invidie sunt 
adevărate boli ale sufletului de care trebuie să ne deposedăm, după ce le vom vedea 
în deplinătatea exprimării lor. Trigonul Luna-Chiron înseamnă în felul acesta 
vindecare sufletului, cizelarea moralităţii atât cât ne trebuie pentru a înţelege că 
sentimentul şi ecoul acestora nu trebuie să fie în conflict, nu trebuie să fie în 
opoziţie pentru a fi siguri pe ceea ce gândim sau pe ceea ce ne dorim, pentru a nu 
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mai fi atât de schimbători în ceea ce privesc nevoile materiale, pentru a nu mai fi 
atât de nemulţumiţi de faptul că nu ni se îndeplinesc dorinţele deşi ele se 
îndeplinesc, dar nu mai vedem soluţia pentru că deja suntem ocupaţi cu alte 
dorinţe, să nu mai fim atât de reci şi tăioşi în ceea ce privesc sentimentele pentru că 
înţelegerea şi compasiunea ne extind câmpul conştiinţei până în zona în care 
informaţia să curgă liber. Acum informaţia nu curge liber, ci va cere o mobilizare 
interioară atât de puternică încât să ajungem în punctul în care ambiţia în sine, cea 
care ne mobilizează de dimineaţă, de când Luna şi Saturn îşi vor împlini conjuncţia 
lor, să se oprească, să atingă momentul de stop, iar individul să înţeleagă că nu 
crizele din relaţii sunt elemente care îl îmbogăţesc în experienţe, nu de acolo îi vin 
informaţiile importante despre oameni sau situaţii, ci din modul cum se strecoară 
printre evenimentele vieţii pentru a-şi atinge ţinta. Ţinta individului este rafinarea 
spiritului, indiferent de preocupările pe care le avem, de profesie, de vârstă, de 
statut, ținta fiecăruia este rafinarea spiritului. Atunci când avem impresia că 
suntem pe alt drum, că ţină este alta, fie suntem preocupaţi de elemente 
intermediare, fie ne înşelăm. Ţinta fiecăruia este aprofundarea noţiunilor spirituale 
pentru că această existenţă în materie nu reprezintă decât o ipostază de o clipă a 
vieţii cosmice. 

La modul comun această zi va continua o parte din demersurile sau acţiunile 
zilei anterioare pentru că în continuare avem axa Taur-Scorpion încărcată şi ar fi o 
copilărie să considerăm că efectul Lunii pline s-a încheia mai ales că ea se 
suprapune peste Axa Dragonului. Aceste ipostaze astrale, pentru că-l are şi pe 
Saturn în preajmă, sunt tangente la lecţiile de viaţă, la acele lecţii de viaţă care ne 
întăresc gândirea, discernământul şi ne călesc spiritul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa azi mai puţin de 
varietatea evenimentelor, cât de acea sclipire/isteţime care ne vine din Scorpion şi 
care ar putea să ne ajute astăzi la identificarea elementelor de substanţă care să ne 
ajute să ne strecurăm printre greutăţi şi să atingem ţinta. 

Sigur, linia de delimitare dintre diplomaţie şi făţărnicie este destul de subţire 
azi, cu Luna în Scorpion, însă cel care se preocupă de acest lucru şi are simţurile 
deschise pentru a primi informaţii din anturaj nu pentru a şi le însuşi, nu pentru a 
şi le nota într-o agendă şi a spune că-i aparţin, ci pentru a fi inspirat în acest 
moment, pentru a face cele mai bune alegeri. Astăzi vitalitatea va fi folosită pentru 
a ne rafina spiritul şi acolo unde dovedim lipsă de energie, de motivaţie, o slăbire a 
atenţiei sau o pierdere în detalii acolo ne confruntăm cu evenimente care nu sunt 
importante acum şi care nu vor fi importante nici pe viitor, ci au statutul de 
diversiune pentru a se face diferenţa între individul înţelept, matur şi cel 
superficial. 

 
Sâmbătă, 27 aprilie 

Sambata 27- 4-2013  4:46    Mars (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Sambata 27- 4-2013 14:31    Luna(Sco) --> Sagittarius 
Sambata 27- 4-2013 22:32    Luna(Sag) Squ (Pis) Neptune 

 
Marte azi va atinge gradul perfect în sextilul cu Neptun, când Luna se afla 

încă în Scorpion, acesta fiind de altfel şi cel mai important aspect al zilei. În prima 
jumătate a zilei vom fi în Perioada fără direcţie urmând ca la ora 14:31 Luna să 
treacă în Săgetător, iar spre seară să împlinească primul ei aspect din această zodie 
– careul cu Neptun. În felul acesta, descoperim că ziua va fi marcată de un imens 
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gol. În ziua anterioară Luna a fost un personaj principal, a avut un rol foarte 
important, acela de a fi distribuitor de lumină, iar azi aflându-se în Perioada fără 
direcţie ne opreşte din acţiuni importantă şi ne spune �A sosit momentul să lăsăm 
lucrurile să se sedimenteze�. În prima jumătate a zilei vom dori să extragem esenţa 
din ceea ce am traversat de-a lungul săptămânii, ne vom aminti de diferite ipostaze 
pe care le-am parcurs de luni încoace şi vom căuta într-un fel sau altul să fim la 
înălţime, să extragem esenţa, să vedem care a fost rolul fiecăruia şi cât de grave au 
fost greşelile pe care le-am făcut.  

Mulţi, pentru că suntem în Perioada fără direcţie, îşi vor căuta circumstanţe 
atenuante şi fiind vorba de Scorpion acestea se vor transforma uşor în 
resentimente. Lucrurile pe care nu le înţelegem în prima jumătate a zilei se 
transformă în frustrări, în nemulţumiri pentru că ele se vor înveli foarte uşor cu 
refuzul, cu umilinţa sau cu acele înţelegeri subiective. Mulţi oameni, prin 
rememorările pe care le parcurg azi, vor considera că multe din episoade au fost 
îndreptate împotriva lor, vor lua în sens personal tot ceea ce li s-a-ntâmplat de-a 
lungul săptămânii şi vor căuta să ascundă această nemulţumire. 

Sextilul Marte-Neptun aduce o inspiraţie specială, lucru cu energia, 
deschidere faţă de acele elemente care ţin de mişcare interioară, de acumulare, de 
revitalizare sau de redobândire a unei puteri. Fiind vorba de Marte în Taur putem 
să invocăm aici o putere din trecut, o autoritate pe care am deținut-o anterior, 
putem să invocăm redobândirea unei faime pe o sugestie sau un sfat care a fost dat 
cândva şi care la momentul acela nu a fost înţeles, însă acum prin procesul de 
rememorare, acelui individ nedreptăţit în trecut i se reda statul şi importantă pe 
care a avut-o. Această formă de retrocedare extinde câmpul conştiinţei şi aduce o 
mulţumire însă pe sectoare legate de trecut. Mulţi vor încerca să aducă trecutul în 
prezent şi să se bucure de beneficiile acestuia considerând că având o asemenea 
bază, viitorul va fi stabil şi luminos. Nu putem şti din cerul astral al acestei zile dacă 
viitorul aşa cum îl simţim azi va fi luminos, însă ştim că după ce Luna va trece în 
Săgetător, în a doua parte a zilei, această percepţie a viitorului va fi uşor modificată, 
fiind dominată de planeta care aduce din trecut acest mesaj benefic. Ceea ce ne-a 
bucurat în prima parte a zilei ne va întrista în a doua parte a zilei considerând că �e 
bun, e frumos, e minunat, îmi place, dar nu poate fi reprodus sau nu este real”. 

Toată această construcţie astrală seamănă cu sunetul sirenei care în prima 
parte a zilei ne încântă şi nu ne lasă să ne gândim dacă este real sau nu, ci ne 
cuprinde în mrejele sale ducându-ne spre trăiri şi rememorări atât de puternice 
încât să avem impresia că întreaga viaţă se schimbă şi că fie că gândim bine sau 
rău, fie că suntem marcaţi de dorinţe de răzbunare ori urmărim să ne cerem un 
drept suntem pe calea cea bună, suntem privilegiaţi de viaţă şi urmărim să simţim, 
să trăim, să aprofundăm doar acest element. În a doua parte a zilei vom avea 
impresia că sunetul sirenei se aude din ce în ce mai slab sau ne vom sustrage din 
această iluzie, din aceste dorinţe care nu au perspectivă sau care au o perspectivă 
spectaculoasă, conştientizând că nu ne vindecă sufletul, ci doar ne face să ne 
simţim mai bine şi că în realitate durerile au rămas la fel de puternice şi în acelaşi 
loc. 

Pentru evenimentele pe termen scurt sextilul lui Marte cu Neptun este de un 
real folos pentru că aduce eficiența într-un tratament în care este folosit alimentul 
sau este folosit lichidul pe rol de aliment. De asemenea, tratamentele care sunt 
legate de nămol, de mixturile de plante folosite pentru împachetări, de băile 
terapeutice, poate chiar cele hipertermice sau o călătorie printr-un spaţiu verde 
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unde vaporii de apă, umezeala din atmosferă este încărcată cu substanţe 
vindecătoare dăruite de ecosistem. Tot ceea ce ne conferă acest sextil Marte-
Neptun, chiar dacă are un efect terapeutic, el nu va dura, decât acolo unde procesul 
a fost început încă de săptămâna trecută. 

Intrând în această săptămână pe opoziţie Venus-Saturn, trebuie să ne 
aşteptăm ca ziua de sâmbătă să nu conţină vindecări miraculoase, chiar dacă acest 
sextil Marte-Neptun are şi această componentă, ea nu va putea fi stabilizată în 
timp, ci va impresiona pe moment. Pentru unii este important să îşi reamintească 
cine au fost, cum a fost, cum s-au simţit, să nu uite unde trebuie să ajungă sau că 
poate le este mai mult decât suficient acest moment de pauză, de relaxare sau de 
revitalizare pentru a o porni din nou la drum. 

Prin urmare, 27 aprilie reprezintă o zi a elanului, a sentimentului de 
unitate, a bucuriilor născute din căldură sufletească sau din explorare, a învăţării 
care ne vine din pauză, din stop, din oprirea unui demers. Prima parte a zilei va 
aduce o discontinuitate a evenimentelor din ziua anterioară care ne-au bulversat 
foarte mult sau ne-au grăbit, convingându-ne că nu avem timp sau dacă avem 
trebuie să-l valorificăm într-un mod adecvat. Astăzi avem o altă percepţie asupra 
timpului, asupra oamenilor, asupra sentimentelor şi ne vom bucura de toate aceste 
schimbări ca şi cum sunt definitive. În a doua parte a zilei vom observa că acest 
caracter permanent este o iluzie şi că romantismul nu poate coordona viaţa, ci el 
doar o va pigmenta, însă baza acesteia, fundalul ei rămâne unul dificil aşa cum am 
văzut că avem de la începutul săptămânii încoace.  

Prima zi a săptămânii ne-a adus opoziţia lui Venus şi Saturn, iar mâine 
traversăm opoziţia Soare-Saturn pe aceeaşi axă. Marte de asemenea se află în Taur 
şi sextilul său cu Neptun nu poate aduce atât de mult beneficiu, nu poate 
contrabalansa dificultatea care apare din împlinirea celor două opoziţii care 
încadrează acest interval, însă ne poate aduce o picătură de bucurie, de încântare, 
de vitalitate, de sănătate pe acest fundal apăsător. 

Sextilul Marte-Neptun devine azi elementul care ne scoate în evidenţă 
adâncimile sufletului, cât de curaţi suntem, cât de puri, în ce direcţie ne îndreptăm 
sentimentele, cât de sinceri putem fi faţă de ceilalţi şi cât de corecţi, cât de mult 
putem să iertăm o greşeală aşa cum a fost săvârşită şi, în a doua parte a zilei, să 
vedem cât de profundă ne este gândirea atunci când anumite episoade se dovedesc 
a fi susţinute de contextul astral atunci când reluăm anumite procese mentale, când 
ne amintim de teamă, de frică, de nesiguranţă, de pierderi, de lipsuri. Astăzi 
dovedim cât de maturi suntem, nu prin bucuria pe care o traversăm dimineaţa, 
pentru că ea va ţine mai mult de latura inconştientă, decât de discernământul pe 
care-l probăm în a doua parte a zilei. 

Mulţi vor sesiza că în această zi vor trece de la o extremă la cealaltă, că s-au 
trezit bine dispuşi, cu un tonus aparte, cu planuri de viitor, vrând să ia lumea la pas 
şi să-i descopere mistere, să recupereze tot timpul pierdut, însă vor observa, până 
spre seară, ca toată această ambiţie nu a făcut decât să-l consume şi se întoarce la 
viaţa să anostă sau dureroasă. Existenţa umană, exprimarea fiinţelor aici în această 
lume, nu este definită de bucurie, de încântare, de succes, ci este pigmentată cu 
acestea. Cine înţelege acest lucru va aprecia şi mai mult ipostaze de genul acesta, 
cum sunt cele pe care le traversăm azi, şi nu va visa că se va hrăni toată viaţa cu 
fluidul nemuririi (amritha), ci va spera că, măcar de câteva ori pe an, în momente 
speciale, să înlocuiască alimentele grosiere cu aceasta savoare nemaiîntâlnită a 
spiritului. Creşterea vitalităţii în ziua de azi constituie, așadar, o rememorare a ceea 
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ce eram cândva, o reamintire a puterilor pe care le-am avut cândva şi unora s-ar 
putea să le fie suficiente acestea pentru a porni din nou la drum. Cei mai mulți, 
însă, trebuie să vadă această scenă ca fiind doar o ipostază de o zi. Întrucât 
săptămâna începe şi se termină cu o opoziţie în care personajul principal este 
Saturn, orice element pozitiv care apare acum nu poate contrabalansa forţa 
seniorului karmei, ci doar pigmenta cu bucurii trecătoare sau profunde, ce nu vor 
reuşi decât în cazuri foarte rare să depăşească segmentul acestei săptămâni.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia fluxului 
astral, de a ne ocupa de linişte, de pace, de reculegere, de meditaţie, de rememorare 
activă (călătoria în trecut pentru recuperare energiei) în prima parte a zilei pentru a 
putea dovedi tărie de caracter şi discernământ în a doua parte a zilei. Această zi este 
puternică pentru că ne pune în faţa unui bine pe care este posibil să-l fi uitat şi care 
ne-a aparţinut, ne-a definit, cândva a avut amprenta noastră pusă pe frontispiciu. 
Acest element de factură personală nu poate fi reinstaurat, nu putem să ni-l 
însuşim din nou, ci doar îl reamintim, îl privim în depărtare, ştim că ne-a aparţinut 
şi retrăim starea de putere pe care am avut-o atunci când l-am deţinut. Tocmai de 
aceea este important să ştim că bucuriile şi puterile acestei zile nu au cum să 
dureze. Mâine când Soarele şi Saturn vor fi în opoziţie starea de vitalitate şi relaţiile 
sociale, cele care par să fie îngheţate sau să se desfăşoare calm plăcut şi 
deconectant, vor trece prin criză. Cel care este înţelept azi mâine va fi un 
supravieţuitor. 

 
Duminică, 28 aprilie 

Duminica 28- 4-2013  7:00    Luna(Sag) Tri (Ari) Uranus 
Duminica 28- 4-2013 11:13    Luna(Sag) Squ (Pis) Chiron 
Duminica 28- 4-2013 11:26     Sun (Tau) Opp [Sco] Saturn 
Duminica 28- 4-2013 11:38    Luna(Sag) Sex (Aqu) Juno 
Duminica 28- 4-2013 18:07    Luna(Sag) Opp (Gem) Jupiter 

 
Mulţi se vor întreba azi în ce constă această opoziţia a Soarelui cu Saturn 

dacă de-a lungul săptămânii am tot parcurs evenimente care mai de care mai 
intense sau mai ciudate. Opoziţia Soarelui cu Saturn pe axa Taur-Scorpion 
reprezintă prima opoziţie de acest fel de când Saturn a intrat în Scorpion, de anul 
trecut, şi asta înseamnă prima experienţă de acest fel în intervalul de câţiva ani cât 
Saturn va sta în această zodie. În această primă etapă, pentru că avem şi Venus şi 
Marte pe zodia Taur, care primesc la rândul lor opoziţii din partea lui Saturn, 
pentru că de această dată avem şi axa Dragonului pe această axă, limitele pe care 
această opoziţie va încerca să le doboare vor fi cele ale exprimării. 

Dacă facem un exerciţiu de imaginaţie sau dacă pur şi simplu urmărim un 
copil care se joacă, apropiindu-se de fiinţe plăpânde, de păsări, de plante, de 
animale de companie, vom observa că această fiinţă delicată, considerată imatură şi 
aflată în plină formare arată faţă de aceste fiinţe mici care tot timpul vieţii se află 
într-o relaţie de teamă faţă de om, faţă de caracterul distructiv al acestuia, le arată 
acestora un sentiment cald de prietenie. Mulţi se gândesc la faptul că un copil într-
o altfel de ipostază probează caracterul superior al fiinţei umane. Nu, nu probează 
caracterul superior, ci probează uşurinţa în exprimare. Un copil când va lua în 
braţe un animal mic, când se va apropia de o floare, când va ridica mâinile spre 
lumina soarelui se va exprima. El nu caută recunoaştere, nici apreciare, nu vrea să 
probeze, să dovedească statutul pe care-l are, ci doreşte cu toată fiinţa să se 
exprime. Astăzi opoziţia Soarelui cu Saturn împreună cu celelalte elemente care se 
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află pe această axa vor lupta împotriva acestei exprimări. Acest lucru nu vine de pe 
axa Taur-Scorpion, ci astăzi, Luna, va împlini şi ea o opoziţie cu Jupiter pe axa 
comunicării, a cunoaşterii, acolo unde o avem pe Lilith care, într-un exces de zel, va 
aduce încă o etapă la sextilul cu Mercur pe care-l va împlini săptămâna viitoare. 
Toate aceste lucruri ne vor lăsa impresia că duritatea vieţii este îndreptată 
împotriva a tot ceea ce este frumos şi delicat şi că de undeva din umbră anumite 
energii sunt îndreptate împotriva individului care doreşte să se dezbrace de 
vulgaritate sau de decență, de întuneric, să se desprindă de latura sa întunecată 
pentru a se exprima prin lumină. 

Punând la încercare expresivitatea individului astăzi putem să aducem în 
discutie, să vorbim, să ne preocupăm de starea de vitalitate, de lucrurile pe care le 
avem în preajmă, de ceea ce ne defineşte ca persoane sau ceea ce lupta împotrivă 
acestor elemente în cazul în care ele au fost cunoscut, exprimate sau puse în valoare 
de-a lungul acestor săptămâni. 

Deși atât Marte, cât şi Venus se află în fereastra opoziţiei cu Saturn, relaţia 
acestuia cu Soarele aduce frământarea unor demersuri, blocarea unor procese, 
întârzieri, pierderea de obiecte sau ascunderea lor, decădere în drepturi, 
abandonarea unor lucruri în zone asupra cărora nu vom mai reveni niciodată. Acest 
lucru se va produce printr-o scădere a atenţiei, printr-o deposedare de elemente 
esenţiale, la modul general, sau la modul particular de acele lucruri de care acum, 
de-a lungul acestei săptămâni, ne-am apropiat. De asemenea, azi vom dovedi o 
anume încăpăţânare, un refuz al lucrurilor care sunt trainice în timp, care 
dăinuiesc, care au durabilitate sau a acelora care ne solicită pe muncă, pe efort pe 
înţelegere, pe efort sau pe studiu. 

Ceea ce vine spre noi în această zi poate suna ca o răsturnare de situaţie, ca o 
întoarcere la o formă neplăcută de boală, readucerea în centrul atenţiei a unor 
simptome neplăcute care să creeze şi mai mari confuzii sau întoarcerea la alte 
principii de viaţă care sunt ruginite, neplăcute, care nu sunt deloc utile în relaţiile 
pe care le avem acum şi care ne duc în mod garantat spre un eşec. De asemenea, 
dorinţele intră într-un stadiu periculos în sensul că ba sunt reduse, ba sunt 
încurajate spre elementele imposibile, dificile, neplăcute sau absurde. 

Din tot aceste complex astral înţelegem că lucrurile spre care ne îndreptăm 
dezvoltă faţă de noi o anume ostilitate, fie prin faptul că nu doresc să atingă etapa 
următoare ori că nu doresc să se exprime într-un anumit fel, că se opresc ori că se 
dovedesc prea încăpăţânați toate aceste lucruri solicită foarte mult gândirea, ne 
solicită forţa fizică şi nu ne garantează niciun rezultat. Cei care sunt mai sensibili se 
vor simţi mai agresaţi, obstrucţionaţi, deposedaţi de bunuri personale ori puşi în 
situaţia în care să şi le strice singuri. Asta înseamnă că acolo unde se va pune 
problema unei deplasări, atunci când persoana care este solicitată să facă acest 
serviciu intervine printr-un bun personal risca să şi-l strice, fie cu propria mână, fie 
prin înstrăinare. Din acest punct de vedere este o zi nefericită periculoasă, iar 
aceste situaţii vor deveni cu atât mai dure şi mai puternice în a doua parte a zilei 
când opoziţia dintre Luna şi Jupiter se va împlini. 

Dacă în prima parte a zilei vom dezvolta mai curând o teamă de lucrurile 
evidente, o teamă de acţiunile în forţă considerând că această grijă este un semn, 
un presentiment, un avertisment din partea unui grup exprimat pe cale verbală sau 
nonverbală sau pur şi simplu primit prin inspiraţie, în a doua parte a zilei vom 
căuta pe cât posibil să ţinem cont de el. Pe ideea �Frica păzeşte bostănăria� astăzi 
mulţi se vor dovedi extrem de reticenţi la mişcare, deplasare şi toată această 
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presiune care se creează din combinaţia dorinţei de mişcare impusă de Marte în 
Taur cu forţa dată de opoziţia Soare-Saturn în a stăpâni această mişcare, aduce în a 
doua parte a zilei explozii temperamentale sau necesitatea de a recupera timpul 
pierdut, de a recupera din drumul pe care nu le-am făcut în prima parte a zilei sau 
de a recupera acele activităţi pe care ar fi trebuit să le facem de dimineață şi nu am 
avut disponibilitatea, nu a avut chef sau ne-am temut. Riscul de a greşi prin 
precipitare, susţinut de o altă axă (Gemeni-Săgetător), este unul foarte mare. 

Dacă în ziua anterioară am considerat ca lucrurile care vin spre noi trebuie 
trăite pe moment sau cel mai târziu la începutul lunii mai (în anumite cazuri) astăzi 
înţelegem că munca este elementul esenţial. Faţă de muncă vom avea o anumită 
atitudine, în cele mai multe din cazuri, una de reticență prin faptul că vom 
considera că suntem umiliţi de efortul pe care trebuie să-l facem că suntem obosiţi, 
ca această muncă ne compromite şi că orice activitate pe care o săvârşim în această 
direcţie ne va împovăra şi mai mult, ne va compromite sau ne va transforma 
iremediabil. Această încercare reprezintă ultimul stadiu al suferinţei sau încă un 
pas spre stadiul final al acestei suferinţe, în sensul că munca doar atunci când este 
susţinută de încăpăţânare de egoism, adică de sentimente negative este un 
reprezentat al autodistrugerii. Atunci când ea este abordată cu calm, cu linişte, cu 
mulţumire sau chiar cu măsură ea înnobilează fiinţa şi o face creatoare de valori. 

Cu toate acestea nu lupta împotriva muncii şi nu munca în sine ne modifică 
percepţia în această zi, ci putinţă sau neputinţă de a ne exprima. Unii aleg să se 
exprime sau refuză să se exprime prin munca, iar alţii căută un mijloc mai uşor mai 
simplu, mai accesibil, poate chiar prin cuvinte ori prin deplasare, prin termeni, 
noțiuni, dans în aşa fel încât elementele de factură interioară care pun o mare 
greutate pe individ (careurile pe care Junon care le trimite către planetele din 
Scorpion şi către cele din Taur) să ne convingă că numai mişcându-ne putem 
combate această condiţionare a relaţiilor pe care nu o putem înţelege. În felul 
acesta, mulţi vor considera că au nevoie de mişcare, de exprimare, însă nu de ceea 
ce-i constrânge să facă. Au nevoie de timp liber, însă nu după un program făcut de 
alţii, au nevoie de să se exprime în scris, prin mişcare, prin efort, însă nu prin 
sarcini profesionale, nu prin sarcini de serviciu, nu impus de un program de lucru. 

Toate acestea vin din nevoia de exprimare şi se întorc în acea sferă a gândirii 
care ne îndeamnă să ne exprimăm într-un anumit fel. Revenind la exemplul invocat 
la începutul acestei analize, înţelegem că ţinta acestei zile este aceea de a distruge 
acea stare de amplitudine, acea extindere a câmpului conştiinţei, dincolo de limita 
egoistă a identităţii false. Noi nu suntem ceea ce vedem în oglindă, ci suntem ceea 
ce trăim. A ne exprima adecvat înseamnă a descoperi acel mod de a trăi care să ne 
confere statutul şi strălucirea pe care le-am avut la începuturi. Deşi abstracte 
pentru unii, aceste idealuri va lua azi înfăţişări multiple, de la a urmări spectacolul 
străzii azi de la fereastra până la a demonstra opiniei publice un anume argument, 
de a-l justifica sau de a-l întoarce pe toate părţile până când el este perceput aşa 
acum a vrut cel care l-a lansat. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii este o zi spectaculoasă. Ea ne aduce în 
faţa unei execuţii. Conştientizăm propriul nivel de exprimare, propria nevoie de 
exprimare şi în acelaşi timp, datorită unor condiţionări de factură social, prin 
prejudecăţi ori datorită încăpăţânării, egoismului sau geloziei dictăm uciderea 
acestei exprimări. Cei care au momente de ezitare în faţa acestei exprimări negative 
au şi privilegiul de a-şi vedea şansa renăscută în a doua parte a zilei sau în 
săptămâna următoare. Astăzi suntem personaje într-un film în care este vorba 
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despre talentul unui individ, despre sacrificiul unui individ, despre nevoia de a trăi 
în libertate sau de a îndura condiţionări apăsătoare, dureroase sau penibile. Viaţa 
însăşi reprezintă o combinaţie între aceste două direcţii şi cel care va îmbrăţişa 
exprimarea de sine, după un mesaj dictată de spiritul său liber, doar acela va reuşi 
să se desprindă de identitatea sa falsă şi să se implice total şi desăvârşit în gesturile 
pe care le face. Ceilalţi vor mima această exprimare urmând un proces tehnic, pe 
cale verbală sau nonverbală, atingând toate etapele pe care le-am văzut din exterior 
însă vor fi goliţi din interior, devoraţi de propria teamă de a se exprima în totală 
libertate. Aceste lucruri sunt extrem de abstracte pentru oamenii care trăiesc cu 
teamă, cu grijă, cu înfrigurare sau, mai mult, care le privesc pe acestea prin 
caracterul lor fatalist. Grijile, teama sunt avertismente ca anumite lucruri din fiinţa 
umane nu funcţionează, că ele ne atrag atenţia asupra unor defecte pe care le avem 
pentru a le corecta, pentru a le ajusta sau pentru a ne deplasa conştiinţă, mintea 
din zona întunericului acolo unde ele stăpânesc, acolo unde ele nu există. 
Înţelegând toate acestea, observăm că devenim părtaşi la propria existență, cum 
nevoile, aşa cum le-am formulat până acum, sunt strigăte de bucurie sau de tristeţe 
care nu definesc fiinţa umană, ci doar umplu atmosferă cu sunete variate fără a 
reuşi să construiască o gamă, o simfonie sau măcar să articuleze o frază inteligibilă 
încât firele de lumină din subtil sau celelalte entităţi aflate într-un proces de 
evoluţie să înţeleagă şi să răspundă pe măsură. 

Ziua de azi, prin limitările pe care pe care le impune opoziţia lui Saturn cu 
Soarele, înseamnă blocarea acestei exprimări libere şi, din dorinţa omului de a se 
dezlănţui, de a se descătuşa, de a se exprima într-un anumit fel, în loc să cânte aşa 
cum îl inspiră muza sufetului său, strigă de durere, neobservând faptul că nu 
trebuie să-şi deplaseze atenţia de pe durerile sale pe bucuria de a trăi. 

Am fost tentaţi să facem acest lucru în ziua anterioară însă acest proces ieri a 
fost susţinut de sextilul lui Marte cu Neptun a cărui durată de viaţă este mai scurtă 
decât intensitatea opoziţiilor care ne vin de pe axa Taur-Scorpion. În felul acesta, 
astăzi avem o şi mai clară senzaţie ca limitările sunt foarte reale că nu este 
suficientă bucuria sau rememorarea stării de libertate pentru a le depăşi. Cu cât 
suntem mai siguri cu atât mai mult ne depărtăm de asta, cu atât mai mult avem 
curajul să privim problema în faţă şi să-i spunem că nu există, cu atât mai mult 
îmbrăţişăm un concept absolut minunat al gândirii ezoterice, acela de a anula un 
mecanism negativ pe care tot noi l-am creat cu mintea falsă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că puterea unui 
individ vine din bunătate, din sacrificiu, din nevoia de a se exprima în modul cel 
mai autentic şi original cu putinţă şi ca orice formă de reproduce care sfidează 
originalitatea şi caracterul autentic al sufletului sfârşeşte prin a se autodevora. 
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Săptămâna 29 aprilie – 5 mai 2013 ne va împlini aşteptări legate de anumite 
demersuri, de dobândirea unei stabilităţi în ceea ce priveşte patrimoniul, iar de altă 
parte, Saturn din Scorpion, pentru că va împlini două opoziţi, una cu Marte 
(miercuri) şi alta cu Mercur (duminică), ne va pune la încercare pe ideea de 
necesitate, lansând în acelaşi timp şi o confuzie referitoare la utilitatea a ceea ce 
dorim să acumulăm, să ne însuşim ori să gestionăm. 

Aceste două direcţii, susţinute de întărirea axei Taur-Scorpion, ne vor încerca 
în această săptămână şi pe sinceritate, dar şi pe nevoia de a ne repara sănătatea, 
adică de a ne completa un deficit. Exersarea memoriei va face parte din 
preocupările acestei săptămâni, nu neapărat în direcţia studiului, cât al explorării 
unor informaţii pe care nu le-am apreciat corespunzător atunci când am intrat în 
contact cu ele.  

29 aprilie – 5 mai este o săptămână agitată cu preocupări legate de 
schimbarea planurilor, de împlinirea lor şi mai puţin de consistența acestora, mai 
ales că lezarea axei Taur-Scorpion ne aduce în postura ca energetic, mental, afectiv, 
dar şi financiar să consumăm mai mult decât am stabilit iniţial. 

Problema cheltuielilor va fi însă mai puţin importantă dacă acestea nu vor fi 
scăpate de sub control miercuri, 1 mai, sau dacă se acordă suficient de mult timp 
recuperării energiei vineri, 3 mai. Faptul că miercuri Mercur va trece în Taur, iar 
Soarele se va afla în trigon cu Pluton, când Marte şi Saturn deja se aflau în 
separaţia opoziţiei lor, face din această zi cea mai intensă, complicată şi dinamică 
dintre toate, însă nu cea mai importantă. Elementele cele mai adânci vor veni spre 
noi vineri, 3 mai când Soarele şi Chiron vor fi în sextil şi când, în încercare de a 
repara, corecta ori obţinând acest efect din intenţia de a menţine o stare de voie 
bună şi destindere, descoperim ce am stricat anterior, vom alege să ne fixăm 
gândurile ori să ne integrăm într-o structură care să ne confere un nou statut, o 
nouă imagine, o nouă putere ori o nouă deschidere. 

Avertismentul acestei săptămâni este unul ce ţine mai curând de disciplina 
interioară. Să nu ne lăsăm păcăliţi de faptul că dacă am înţeles ceva, obligatoriu 
anturajul care a facilitat acest proces se va comporta la fel. Înţelegerea are nevoie în 
această săptămână să-şi sedimenteze elementele cu care intră în contact. Cei 
superficiali, care vor profita de tot ceea ce în general se întâmplă în această 
perioadă pentru a reproduce un episod de anul trecut, de acum doi ani sau poate de 
mai departe în timp, vor încerca imposibilul, adică să ţină un litru de apă în pliul de 
la cămaşa. Puterea personală va fi verificată în această săptămâna prin abilitatea de 
a vedea, participa, de a accepta provocările societăţii, dar de a ţine pentru sine toate 
aceste experienţe pentru că împărtăşirea lor poate constrânge societatea, grupul, 
poate brusca sensibilitatea individului acum când încă nu este maturizată pe acest 
gen de experienţe. 
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Luni, 29 aprilie 
Luni 29- 4-2013  7:36    Luna(Sag) Tri (Ari) Mercury 
Luni 29- 4-2013  7:50    Luna(Sag) Opp (Gem) Lilith 
Luni 29- 4-2013  9:30 Mercury (Ari) Sex (Gem) Lilith 
Luni 29- 4-2013 11:09   Venus (Tau) Opp [Sco] North Node 
Luni 29- 4-2013 15:21    Luna(Sag) --> Capricorn 
Luni 29- 4-2013 23:31    Luna(Cap) Sex (Pis) Neptune 

 
Debutul săptămânii se face într-un ton aparte. Venus va trece azi prin Coada 

Dragonului şi ne va lăsa impresia că nu trebuie să ne mai grăbim, că putem 
recupera timpul pierdut, că ne putem implica în activităţi care să ne lase impresia 
unei reevaluări ori a unei întoarceri eficiente în trecut. Calitatea zodiei Taur, prin 
faptul că găzduieşte acest unghi, este una remarcabilă pentru că aduce într-o 
dispută rece două forţe identice, fiecare dintre ele având, până în momentul 
confruntării, sentimentul că va învinge. Pe lângă aceasta, Mercur şi Lilith vor fi azi 
în sextil, iar Luna va traversa ultimul segment al zodiei Săgetător, urmând ca în a 
doua parte a zilei, la 15:21, să treacă în Capricorn şi, seara târziu, cu puţin timp 
înainte de miezul nopţii, să împlinească sextilul cu Neptun. 

29 aprilie devine, astfel, o zi specială prin uşurinţa cu care suntem îndemnaţi 
să ne facem dreptate invocând aceste tendinţe revendicative ca fiind o necesitate, 
aceea de a impresiona, de a recuceri o poziţie, de a redobândi strălucirea iniţială. În 
realitate, complexul de factori cu care lucrăm azi generează o serie de episoade în 
care scopul să fie dat de întoarcerea în sine, nu de ceea ce revendicăm. Procesul în 
sine, mişcarea, reprezintă elementul care modelează energia zodiei Taur, care ne 
oferă soluţii, care ne evidenţiază importanța lucrurilor pe care le așteptăm să se 
întâmple, dar şi pe cele ne întâmpină prin caracterul inopinat. Acest mecanism 
poate conţine elemente revendicative, însă, în acelaşi timp, el conţine o lecţie de 
viaţă pentru persoana în cauză, pentru cel care îmbrăţişează această deplasare ca 
pe un mijloc de a se exprima ori de a se ridica din nou la înălţimea pe care a atins-o 
cu ceva timp în urmă. 

Finalul lunii aprilie aduce, prin aceste unghiuri, tentaţia de a repeta ceva 
greşit, de a relua un proces care a generat procesul pe care îl trăim azi cu puţin timp 
înainte de a ne decide să ne întoarcem la episoade mai vechi. Fiind atât de implicaţi 
în acest proces de rememorare ori de revendicare nici nu sesizam că ne întoarcem 
la evenimentele pe care, parcurgându-le în ultimele două luni, am ajuns în impasul 
în care suntem azi. Tentaţia puterii, a flexibilităţii, păcăleala că situaţia acum este 
alta şi că întregul complex de factori care ne îndeamnă să procedăm aşa se prezintă 
sub altă formă conferă zilei o greutate aparte în aşa fel încât dacă vom fi pe punctul 
de a ceda tentaţiei, dacă îmbrăţişăm acest gen de încercare lucrurile vor părea că se 
aşează de la sine şi nu întâmpinăm probleme evidente ori grave. Ele, însă, vor 
apărea grave, complicate, dureroase la cea mai mică opoziţie. Cel care va sesiza 
faptul că repetă o schemă, că, întorcându-se, reia o problemă a cărei finalitate nu 
este un secret, nu este ascunsă şi îi va garanta de fiecare dată o finalitate negativă, 
va întâmpina probleme din partea grupului ca şi cum, dintr-o necesitate socială, 
dintr-un proces de autoreglare, comunitatea îi marginalizează pe cei care îi tulbură 
somnul raţiunii. 

Prin aceste direcţii, faptul că Luna îşi încheie tranzitul său prin Săgetător nu 
înseamnă o greutate în plus, ci întăreşte acest context social care devine negativ 
prin faptul că, deși ar trebui să facă asta, nu încurajează exprimarea individuală, iar 
opoziţia pe care o anume persoană o întâmpină azi dezvoltă o forţă puternică 
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menită să-l reducă pe acesta la tăcere ori să-l înghită într-o mare de probleme din 
care, bazându-se doar pe resursele sale, nu va reuşi să iasă. 

A doua parte a zilei, prin trecerea Lunii în Capricorn, mai diminuează din 
entuziasmul de care ne folosim atunci când combatem şi ne mai temperăm 
tendinţele revendicative. Forţele individuale, cele care prin opoziţie sunt supuse 
marginalizării, sunt avantajate în a doua parte a zilei prin faptul că sunt inspirate, 
gândesc mai mult, mai bine, mai puternic, mai intens şi se pot proteja de pericole 
ce pot veni din faptele unor superiori (deși alți indivizi), din decizii de factură 
administrativă ori din expunerea corpului la un efort prea mare despre care 
individul va afla când deja este prea târziu. 

Ca o pată de culoare, sextilul lui Mercur cu Lilith, legând zodiile Berbec şi 
Gemeni, cel care creează elementul foc şi care îl distribuie, aduce un flux 
suplimentar tendinţei de a repeta un proces despre care ştim ce finalitate are prin 
faptul că informează referitor la rezultatul unui demers iniţiat în săptămâna 
anterioară. Sextil Mercur-Lilith înseamnă minciuni dulci, o consolare care ascunde 
neputinţa de a şti precis adevărul ori de a-l împărtăşi. Cei care se vor baza azi pe 
vorbe, pe promisiuni, pe construcţii literare, cei care se vor lăsa acum mai mult 
impulsionaţi de mesaj şi nu de prezenţa creatorului său vor atinge un moment 
puternic de confuzie. Vor înţelege, când deja nu mai pot schimba tabăra, că forţa 
grupului le facilitează anumite demersuri însă primesc toate aceste beneficii ca pe 
un fruct interzis, ca pe un obiect expus într-o vitrină pe care nu și-l vor putea 
permite niciodată. În felul acesta, se vor scufunda în dezamăgire şi îşi vor anula ei 
singuri calitatea locului pe care îl ocupă, tinzând spre ceva care nu le este specific. 
Acest proces va fi întreţinut de tendinţa de a pune mai mult accent pe vorbă şi mai 
puţin pe realitatea vie, palpabilă a fiinţei. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne pune în faţa unor confuzii pe care, în 
timpul procesului, să le considerăm ca fiind cele mai bune soluţii, singurele 
variante valabile pe care le putem ataca. În realitate, ziua ne pune în postura de a 
repeta acelaşi procedeu, aceeaşi greşeală, de a ascunde frica şi de a o ridica la rang 
de condiţionare socială, de compromis, de mijloc de expresie în care defectele 
individului, singurele răspunzătoare de ameninţarea acestui proces, să fie ascunse 
foarte bine. 

Gândul care alege devine azi elementul care ne spune care este stadiul bolii 
după primul simptom. Cei care au o gândire profundă, care sunt maturi şi nu au 
alimentat de-a lungul vieţii tulburări de comportament, chiar dacă pe alocuri mai 
oscilează, vor înţelege că procesul se repetă şi ştiind unde ajung sau că nu ajung 
nicăieri, repetându-l, se vor opune. Comunitatea, grupul de apartenenţă, anturajul 
îl vor întâmpina pe acesta cu retincenţă căutând prin tot ceea ce fac să-l 
marginalizeze, să-i descurajeze acţiunile ori să-i pună în spate doar erorile de 
proces, nu şi beneficiile. 

Ziua este marcată de pedepsirea individului prin risipirea timpului în situaţia 
în care, paradoxal, scopul principal al acţiunilor este chiar dorinţa de recuperare a 
acestuia. 

De asemenea, ziua se va remarca şi prin schimbări în planurile pe care le-am 
demarat, nu în săptămâna anterioară, ci cel mai devreme în urmă cu câteva 
săptămâni, când Venus şi Coada Dragonului nu se aflau în toleranța permisă de 
conjuncţie. Acum când unghiul s-a împlinit întregul proces ni se arată altfel, diferit 
de cum am gândit anterior şi vom dori să-l schimbăm ori să-l integrăm unei 
structuri mai mari. Orice modificare făcută în acest sens va fi greşită şi ea va aduce 
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în săptămâna următoare o nouă revenire la schemele stabilite la începutul 
procesului, cu săptămâni în urmă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ţine departe de a da curs 
întoarcerii. Orice reluare a unor procese mentale, afective ori a unor acţiuni 
concrete ne garantează acelaşi rezultat incomplet în care ne situăm acum şi pe care 
îl vom folosi drept argument pentru a justifica aceste acţiuni. Să fim înţelegători azi 
şi cu forţa grupului pentru că va lua înfăţişarea unei puteri oarbe care nu ţine cont 
de nicio particularitate, ci doar de scopul general. 

 
Marţi, 30 aprilie 

Marti 30- 4-2013  3:01    Luna(Cap) Tri (Tau) Mars 
Marti 30- 4-2013  4:39    Luna(Cap) Sex [Sco] Saturn 
Marti 30- 4-2013  7:50     Sun (Tau) Tri (Cap) Moon 
Marti 30- 4-2013  8:15    Luna(Cap) Squ (Ari) Uranus 
Marti 30- 4-2013 10:19    Luna(Cap) Con [Cap] Pluto 
Marti 30- 4-2013 12:31    Luna(Cap) Sex (Pis) Chiron 
Marti 30- 4-2013 19:53    Luna(Cap) Sex [Sco] North Node 
Marti 30- 4-2013 23:05    Luna(Cap) Tri (Tau) Venus 

 
Azi, chiar de dimineaţă, prin împlinirea conjuncţiei cu Pluton, Luna îşi 

începe periplul său ca distribuitor de lumină. Din cele opt aspecte pe care le 
împlineşte azi, aspectul negativ nu vine decât din faptul că va reactiva pentru o 
săptămână careul Uranus-Pluton. Celelalte aspecte aduc o temperare a bucuriei şi 
curajului de a spune adevărul, de a da un sens nou demersurilor în care suntem 
implicaţi, de a ne consolida sănătatea ori de a ne pune puţină ordine în relaţiile pe 
care le dezvoltăm. 

A doua zi a săptămânii se va axa mai mult pe ceea ce avem de făcut pe 
termen scurt. Că gândim sau ne exprimăm prin intermediul sentimentelor, că 
urmărim să ne punem la dispoziţia celor din jur prin acţiuni concrete fără a avea 
garantul că ne vom bucura de ceea ce facem ori că vom reuşi să ne facem înţeleși. 
Înţelegem că direcţia spre care sunt îndreptate energiile astrale în această zi este 
aceea a demonstraţiei. În cazul multora, demonstraţia înseamnă tăcere, separare de 
întreg pentru a se face diferenţa prin absenţa unei părţi. Alţii vor prefera versiunea 
clasică, aceea în care cuvintele să reuşească prin mijloace mentale ori afective, prin 
comenzi date mâinilor ori picioarele să deseneze în aer, în minţile celorlalţi 
sensurile ori ideile pe care dorim să le transferăm. Procedând aşa, vom avea 
impresia că ne implicăm în acţiuni complicate ori deosebit de importante, fără să 
înţelegem că de fapt importanţa faptei vine din exprimare, nu din atingerea 
finalităţii. 

Deşi Luna se află în Capricorn şi va împlini un trigon cu Soarele din Taur, 
aducând călătoriei în trecut de ieri un nou sens şi o responsabilitate aparte, ziua va 
fi marcată de generozitate. Evenimentele vor fi, aşadar, condiţionate de informaţiile 
pe care le deţin din ceea ce am făcut ieri, însă acestea nu vor reuşi să-i confere 
individului o expresie particulară, puternică susţinută exclusiv pe mesajului 
trecutului. În felul acesta, descoperim că ultima zi a lunii aprilie ne aduce o primă 
ipostază în înţelegerea greşelilor zilei anterioare. Înţelegem că ieri am folosit 
cuvinte nepotrivite şi azi dorim tot prin cuvinte să reparăm, că am acţionat luaţi de 
val rănind un individ şi azi vom dori să compensăm printr-o faptă personalizată 
îndreptată spre acesta, că am dat curs unei trăiri, iar azi vom dori să ne sustragem 
acelui mod de a simţi pentru a evalua grupul, anturajul, cercul de prieteni. Unii vor 
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spune �Nu ştiu ce-a fost în capul meu ieri!� şi în această dezamăgire vor reuşi să 
pună toată tensiunea pe care au acumulat-o în ziua anterioară şi pe care nu au 
reuşit anterior să o elibereze. 

În felul acesta este explicat sextilul Lunii cu Saturn şi, de asemenea, sextilul 
acesteia cu Capul Dragonului pe care le lasă în urmă. În faţa sa se află acum 
conjuncţia cu Pluton şi, ca urmare a acestei răscoliri, se produce transformarea sa 
în distribuitor de lumină până pe 6 mai când va fi în conjuncţie cu Uranus. De 
asemenea, îl are pe Chiron în faţa sa, cu care împlineşte un sextil, şi toate aceste 
combinaţii împing energia Lunii să ţină cont de episoadele anterioare şi numai în 
funcţie de acestea să-şi construiască scheme de acţiune şi de rezolvare. 

Observând aceste procese, după cum se prezintă ele azi, mulţi vor înţelege că 
acum parcurg o nouă etapă de condiţionări. Anterior au fost luaţi de val, iar acum, 
după ce valul a trecut, sunt constrânşi de un alt raţionament, de o altă necesitatea, 
să găsească soluţii pentru a contrabalansa efectele a ceea ce s-a consumat, adică să 
se menţină la acelaşi nivel, pe aceeaşi schemă de lucru, să nu progreseze ori să nu 
beneficieze de schimbări calitative reale, ci, de unele, cel mult plăcute. 

Prin urmare, ultima zi a lunii aprilie ne ajută să înţelegem mult mai bine 
ce ni s-a-ntâmplat de-a lungul acestei luni, cât de puternică este forţa socială, cât de 
corect este să ne orientăm împotriva curentului ori cât de necesară este această 
atitudine. Totul se citeşte în jur, prin faptele oamenilor, prin ceea ce suntem 
îndemnaţi să facem, prin ecoul pe care îl are acum anturajul asupra celor care îl 
compun. 

30 aprilie este o zi minunată pentru mistici, pentru cei care caută să se 
hăneasca prin energie, prin informaţii mai mult decât prin alte mijloace, care 
doresc să surprindă profunzimea vieţii şi, mai ales, să împărtăşească şi celorlalţi 
din ceea ce ştiu. Procesul de expansiune, dăruirea, transfer va avea însă un punct 
slab pentru că el este susţinut în principal pe experienţa individuală şi mai puţin pe 
efectele pe care o asemenea experienţă ar putea să o producă în comunitate. Cine 
uită de sine, se va desprinde prea uşor de amintirea zilei anterioare în care 
comunitatea a pus o presiune prea mare pe elementul individual și se va bucura, 
iniţial, că anturajul absoarbe tot ceea ce are de oferit, iar la scurt timp după aceea 
va observa că devine o fiinţă golită şi epuizată. 

Trecutul nu înseamnă numai colecţie de amintiri, ci și armonia dintre a dărui 
şi a primi, nu după ceea ce gândim acum şi simţim aici, în această lume. A fi o fiinţă 
deschisă înseamnă a dezvolta o atenţie activă, adică de a fi atent şi la a altceva decât 
elementele pe care le recunoaştem uşor aici, de a surprinde noutatea, de a folosi 
inteligența, cu alte cuvinte de a cultiva creativitatea, inventivitatea şi de a pune în 
acesta un strop de căldură pentru a le face pe toate acestea să zâmbească blând şi 
inocent ca o jucărie de pluş. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne apropia azi mai mult de 
inteligenţă, de proces, de mişcare, de iniţiativă, decât de finalitate. Nu combaterea a 
ceea ce s-a săvârşit greşit este salvarea acestei zile, ci pregătirea pentru ale 
episoade, cele care vor veni chiar de mâine, în care să ne dovedim mai bine 
pregătiţi, mai puternici, mai înţelepţi, nu neapărat mai bogaţi în amintirile unor 
întâmplări similare. 
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Miercuri, 1 mai 
Miercuri  1- 5-2013  8:11    Mars (Tau) Opp [Sco] Saturn 
Miercuri  1- 5-2013 17:07    Luna (Cap) Squ (Ari) Mercury 
Miercuri  1- 5-2013 17:19    Luna (Cap) --> Aquarius 
Miercuri  1- 5-2013 18:37 Mercury (Ari) --> Taurus 
Miercuri  1- 5-2013 20:35     Sun (Tau) Tri [Cap] Pluto 

 
Pe ultimul segment al zodiei Capricorn Luna ne va îndemna să ne îndreptăm 

spre ceea ce pare să fie bun, corect şi constructiv pentru sfera privată, nu pentru 
intimitate, ci pentru ceea ce numim stabilitate interioară. Din nefericire, nu va 
reuşi să se dezvolte prea mult, nu va reuşi să ridice un edificiu prea puternic pentru 
că Marte şi Saturn îşi vor împlini azi opoziţia lor. Acest unghi ne aduce în punctul 
în care să considerăm că munca nu mai este apreciată corespunzător, că rezultatele 
ei sunt revendicate de cei care au lucrat cât mai puţin sau deloc ori că intimitatea a 
devenit ţinta multor atacuri pe care acum individul nu le mai poate ţine sub 
control. 

Acestă opoziţie este un element nou şi aduce două forţe care intervin una faţă 
de cealaltă cu propriul patrimoniu. Nu putem să spunem că rezultanta acestui 
aspect, că finalitatea care survine acum prin împlinirea acestui unghi de 180 de 
grade între cei doi malefici este un element negativ de sine stătător, ci că acest 
produs sintetic nu reprezintă decât al treilea element din acest complex. Primul 
este cel legat de puterea de creaţie, de inventivitatea şi nevoia de acumulare pe care 
o conferea Marte din Taur celor care nu-şi văd stabilitatea socială decât prin 
gestionarea avutului, a patrimoniului în aşa fel încât tot timpul să dispună de 
rezerve concrete. Al doilea element este cel legat de administrarea valorilor 
celorlalţi, de emiterea unor comenzi iuţi, aspre, caustice care să dezintegreze alte 
ordine aflate deja în uz, să le anuleze ori să le schimbe pentru a oferi individului 
senzaţia că se stabilizează prin puterea grupului şi că, în realitate, gestionând ceea 
ce nu-i aparţine, face apel la resurse mult mai mari decât poate un individ prin 
forţele sale să acumuleze. Al treilea element, născut din fuziunea celor două, care 
nu le anulează, ci li se alătură, este mişcare de la efortul personal, la administrarea 
unui fond neutilizat de alţii, de la a munci cu strădanie pentru realizările personale 
la a-i pune pe ceilalţi să facă acelaşi lucru pentru a spori valorile personale după un 
etalon propriu, nu după cum vine modelul din comunitate. 

Aşa după cum vedem, toate aceste trei elemente aduc în centrul atenţiei 
ideea de muncă, de patrimoniu, de forţă, de sârguinţă, de efort, dar şi de gestionare 
a ceea ce va pune mare accent pe experienţa de viaţă, pe lecţiile învăţate până 
acum, pe ceea ce au observat, înţeles şi gestionat până acum, de la începutul anului 
încoace. Accentuarea axei Taur-Scorpion aduce acestui proces de răscolire, 
investigare, excavare, săpare, tendinţa de a împărtăşi secrete sub impulsul unei 
presiuni, de a ceda în faţa unei idei, de a slăbi controlul şi de a compromite o 
imagine în momentul în care se trece de la valoarea individuală, la cea socială. 
Experienţa ne ajuta azi să înţelegem de ce a fost nevoie de diminuăm impulsurile 
egoiste, de ce a fost necesară dominarea invidiei ori înlăturarea ei, de ce a trebuit să 
ţinem sub control lăcomia. 

Începând de azi, când acest unghi atinge ipostaza cea mai înaltă a relaţiilor 
celor doi malefici, înţelegem că acolo unde anterior am îndeplinit anumite condiţii 
legate de standardele muncii de calitate, acolo unde nu am lansat pretenţii penibile, 
acolo unde am pus suflet, acolo vom fi protejaţi de caracterul impunător al 
dorinţelor, acolo viaţa va fi mult mai importantă pentru că vom vedea clar şi 
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limpede pentru ce am acumulat, pentru ce am muncit, pentru cine am făcut toate 
acestea. Văzând dacă munca a avut calitatea corespunzătoare, dacă direcţia a fost 
corectă, vom reuşi să rezistăm tentaţiei de a dezvolta dorinţe negative, de răzbunare 
şi distrugere, pentru că, fixându-ne pe baze corecte, chiar dacă sunt firave, ne vom 
îndrepta atenţia spre altceva decât ceea ce ne-a fost demonstrat până acum. Aşa 
cum se spune în proverb că �Omul gospodar îşi face vara sanie şi iarna căruţa�, 
adică invocându-se această stare de necesitate şi, în acelaşi timp, abilitatea de a 
vedea perspectiva reală a situaţiilor, urmând ca la momentul potrivit îndeplinirea 
condiţiilor pe care le luăm ca reper şi pentru care muncim să ne găsească pregătiţi 
în aşa fel încât să trecem la nivelul următor, nu să ne lamentăm că viaţa ne ia pe 
nepregătite şi că este nevoie să găsim întâi vinovatul pentru această complicaţie şi 
apoi să vedem cum mergem mai departe, vom reuși să fim pregătiți în a înfrunta 
această situatie complicată, nu în a o și rezolva. 

Opoziţia lui Marte cu Saturn, pentru că aduce în centrul atenţiei cele trei 
tipuri de energii cu care lucrează, va reuşi să acţioneze pe mai multe planuri în aşa 
fel încât să vedem clar şi lucid nu doar situaţia în care suntem, ci şi cum se modifică 
starea socială a celor din jur. Cei care pot lucra bine cu mintea, care gândesc repede 
şi pentru care simularea mentală nu este o problemă vor fi puternic avantajaţi 
pentru că vor evada din condiţionarea acestei zile, cea care pune revolta, 
nemulţumirea, acţiunile prea rapide să decidă, îndreptându-se spre ceea ce este 
probat în timp, spre ceea ce au acumulat încet, cu sârguinţă şi atenţie, spre 
rezultatele care au fost verificate de mai multe ori până când au fost împărtăşite. 
Cei care se lasă duşi de val vor fi prinşi în impulsurile de moment, nu vor înţelege 
că în spatele reacţiilor de momente, a vitezei pe care trebuie să o probeze azi stă o 
treabă foarte serioasă şi nu vor face nici cel mai mic efort pentru a se controla, 
bucurându-se că vor scăpa de presiunea momentului, că vor depăşi cadrul de acum, 
că se vor defula, se vor arăta altfel decât sunt, că vor spune ce nu se cade, dar că pe 
viitor acestea nu vor conta deloc. 

Careul Lună-Mercur pe gradele anaretice din zodiile Capricorn şi Berbec ne 
vor aminti azi de ziua de 19 aprilie, cea în care Soarele anaretic din Berbec prin 
configuraţia acelei zile ne-a pus în fața unor provocări puternice. Acum vom fi 
tentaţi să facem apel la tipul de acţiune dezvoltat în 19 aprilie, la energia acelui 
moment, bucurându-ne de noi privilegii, de un nou statut, de o promovare, de o 
creştere dacă am reacţionat corespunzător sau de o nouă revoltă pe care atunci nu 
am rezolvat-o, dacă valul schimbărilor de atunci ne-a găsit cu mintea întreagă, 
funcţională sau disponibilă încât să ne amintim corect ce s-a-ntâmplat. 

Consultând orice manual de astrologie vom vedea că pe opoziţia Marte-
Saturn multe din raporturile sociale nu prea vor merge spre armonie, că oamenii îşi 
vor proteja propria nevoie de a se simţi bine, propriul patrimoniu şi de aici întreaga 
zi va deveni un război al orgoliilor. Oricât de mult ar încerca unii să se ascundă din 
faţa acestor direcţii, orgolii avem cu toţii şi faptul că încă le mai deţinem înseamnă 
ca încă nu am găsit explicaţia ori resursele necesare să ne desprindem de ele, iar 
lupta dintre dorinţă şi experienţă, adică opoziţia Marte-Saturn, ni le aduce acum la 
lumină fără să ne spună că, de exemplu, aceasta ar fi una din ipostazele în care să 
lăsăm ifosele deoparte şi să ne ocupăm de muncă pentru a ne înconjura de 
rezultate, nu de explicaţii, pentru a câștiga respectul, nu pentru a-l impune. 

Trecerea lui Mercur în Taur, spre seară acestei zile, şi la puţin timp de la 
acest moment împlinirea trigonului pe care Soarele îl împlineşte cu Pluton ne 
aduce în ipostaza în care, după o explozie temperamentală, să descoperim că avem 
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în jur oameni mai fideli, mai siguri, să ne placă lucrurile compromiţătoare pe care 
le-am aflat despre ei, să ne simţim mult mai în siguranţă fără le vedem întâi aurele 
de sfinţi ori corniţele de drăcuşori şi apoi chipul brăzdat de riduri ori pe care stă în 
permanenţă lipit un rânjet dispreţuitor. Nu că aşa sunt oameni în general, ci pentru 
că aşa îi vom vedea azi, episoadele din finalul zilei ne vor îndemna să îndrăznim 
mai mult cu mintea ca şi cum o forţă nevăzută ne-a dus dincolo de nişte limite 
mentale, cele legate de anumite prejudecăţi ori de anumite fixaţii nedefinite clar în 
modul de a simţi ori de a aprecia anumite situaţii. 

Ne va fi însă clar că având de parcurs azi unghiuri cu doi malefici, în care atât 
Saturn cât şi Pluton se află în mers retrograd, Soarele şi Marte, care încă se mai află 
în conjuncţie, vor invoca azi o necesitate de fapt definită în spațiul altei zile, 
ducându-ne în zona în care orice decidem să ni se pară corect şi urgent, dar care, în 
ansamblu, să se lege de zilele de 18 şi 19 aprilie, când cele două au fost în conjuncţie 
şi, respectiv, când Soarele a atins gradul anaretic din Berbec. 

Prin urmare, prima zi a lunii mai ne va duce în zona dintre curaj şi teamă, 
dintre realizare şi deznădejde, dintre încredere în sine, în rezultatele muncii şi 
refuzul efortului ori a oricărei forme de beneficiu. Unii vor îmbrăţişa drumurile 
lungi, îşi vor face planuri de vacanţă încă de dimineaţă, chiar dacă până acum nu au 
crezut că vor fi tentaţi de aşa ceva. Aceştia vor face parte din categoria celor care fug 
de sine, care nu sunt mulţumiţi cu realizările proprii, care se simt loviţi de viaţă, 
care îşi schimbă locul crezând că prin acest gen de mişcare starea li se va schimba, 
că vor depăşi acest obstacol şi, la întoarcere, lucrurile vor fi mai bune. Fuga de sine 
nu este justificată de nimic bun sau elegant și nimic puternic sau înălţător nu va 
susţine această atitudine. Aşa că orice o îmbrăţişează îşi va pune singur eticheta. 

Cerul însă nu ne pedepseşte, dar nici nu ne tolerează la nesfârşit 
comportamentele pe care le dezvoltăm împotriva a ceea ce am promis că vom face 
prin angajamentul luat la începutul acestei vieţi. Tocmai de aceea fuga de 
probleme, de locul care generează probleme, de rutină înseamnă un nou început, 
iar începutul pe care îl primim azi de la contextul acestei zile, doar pentru că-l 
cerem, va face trimitere la energia zodiei Berbec cea care a găzduit de această dată o 
conjuncţie Soare-Marte şi care, aşa cum am văzut, este răspunzătoare de crizele de 
personalitate, de revolta şi de afişarea anumitor elemente negative de 
comportament, acolo unde ele există. 

Alegând să înfruntăm nemulţumirea şi coborârea nivelul de vibraţie alegem 
să câştigăm timp şi să traversăm înfruntarea laturii întunecate a personalităţii într-
un cadru sigur, lipsit de risc şi lucrând cu elemente cunoscute, accesibile, verificate. 

Spre seară, când Soarele va împlini trigonul cu Pluton ne vom delecta cu 
episoade care ne vor hrăni plăcerile. După o zi obositoare, care ne solicită prin 
faptul că ne cere să facem altceva decât ne-am propus, decât ne-am stabilit sau 
decât ne-am aşteptat, atingem explorarea plăcerilor, adâncirea în ceea ce ne 
mângâie orgoliul, importanța de sine ori care ne evidenţiază în faţa unui grup prin 
orice altă calitatea (tristeţe, încântare, exprimare liberă, vitalitate, cunoştinţe, 
căldură, dans, putere, inteligență etc.). 

Pentru că prima zi a lunii mai este o zi de succes, indiferent că ea ne 
avertizează ori ne pune în faţa unor episoade neplăcute, că suferim şi apoi ne arată 
înţelepţi ori privilegiaţi, că înţelegem ce suferim, recomandarea este aceea de a avea 
încredere în emoţie, mai mult decât în idee, de a simţi mai mult şi de a folosi mai 
puţin argumentele raţionale, logice. Prin acest apel la logică, selecţia evenimentelor 
va fi dictată de gradul anaretic din Berbec pe care Mercur îl parcurge acum, aşa 
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cum Soarele şi Marte l-au traversat în 19 aprilie. Trigonul Soare-Pluton ne inspiră 
suficient de mult încât să fim curajoşi prin emoţie. Mulţi vor observa că, în special 
în prima parte a zilei, vor avea mari probleme în a-şi exprima sentimentele aşa cum 
sunt ele, în a şi le comunica, interpreta ori în a se face înţeleși prin demonstraţii ori 
explicaţii. 

 
Joi, 2 mai 

Joi  2- 5-2013  6:51    Luna (Aqu) Squ [Sco] Saturn 
Joi  2- 5-2013  8:15    Luna (Aqu) Squ (Tau) Mars 
Joi  2- 5-2013 11:03    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Joi  2- 5-2013 14:14     Sun (Tau) Squ (Aqu) Luna (Half Moon) 
Joi  2- 5-2013 17:13    Luna (Aqu) Con (Aqu) Juno 
Joi  2- 5-2013 22:48    Luna (Aqu) Squ [Sco] North Node 

 
Luna din Vărsător de azi ne va dezlega limba. Cuvintele, termenii folosiţi, 

ideile la care se face apel într-o discuţie, modul cum este invocată o problemă ne va 
pune în mare dificultate pentru că, fiind un element general, nu particular, mulţi 
vor observa că deja conţinutul discuţiei nu mai contează, că raportul și schimbul de 
forţe care se realizează pun prea mult acces pe sporovăială, că se pierde timp 
important exprimând ceea ce este evident, clar, ceea ce ştie toată lumea. 

Dacă din punctul de vedere al acţiunilor ziua de 2 mai este simplă, uşoară, 
beneficiind de o uşoară degajare a puterii şi expresiei personale, calitatea de 
distribuitor de lumină pe care o îndeplineşte Luna în aceste moment ne duce în faţa 
unor situaţii paradoxale în care sfidarea unui element greu apăsător să fie una din 
ţintele acţiunilor. Nu ne va interesa dacă procedăm bine sau nu pentru că un 
impuls de moment ne va îndemna să scoatem la lumină elementele neprelucrate, 
cele care au nevoie de suferinţă, privaţiuni, adică de a se modela corespunzător 
înainte de a fi folosite de comunitate. 

Combinaţia careu Luna-Saturn cu careu Luna-Marte aduce o mare forţă 
cuvintelor negândite, impulsurilor care fac prea mult rău cu tonul, cu ideea, cu 
folosirea acelor termeni pe care contextul nu-i poate accepta, înţelege şi nici tolera. 
Cei trei desenează pe cer un careu în T fix şi până şi pentru cel care lasă impresia că 
vorbeşte uşor despre ce-l doare, despre ceea ce-l nemulţumeşte, până şi pentru cel 
care lasă impresia că strigă prea uşor şi că face asta pentru că nu gândeşte ori nu 
simte corespunzător episodul la care participă, se va pune o mare presiune în aşa 
fel încât să fie dezamăgit de faptul că nu rezolvă nimic procedând aşa, adică să fie 
atât de decepționat pe cât de dezamăgit va fi anturajul când îl va vedea 
exprimându-se în felul acesta. 

Unii astrologi care vor să simplifice excesiv de mult lucrurile şi care uneori 
cad şi ei pradă tendinţei de a confunda simplitatea cu puținul, pierzând din vedere 
amănunte esenţiale, vor considera că tot acest cadru, că toată această maniera 
complicată pe care o vedem răsturnată sau sfidând fără o logică anume 
tradiţionalul ori o anume regulă vine de fapt din careul Lunii cu Axa Dragonului. 
Gândind aşa, pierd din vedere că acum combinaţia aceasta nu poate fi redusă la 
efect, ci trebuie privită şi prin ceea ce îl determină, în sensul că nu este adecvat să 
punem individului care greşeşte acum o etichetă atât de categorică pentru că, pe de 
o parte, nici nu-l ajutăm, iar de cealaltă parte ne şi limităm flexibilitatea mentală, 
refuzând înţelegerea, depăşirea instinctului, empatia. 

Prin urmare, 2 mai este o zi de îndrăzneală nefirească, de încercare 
necuviincioasă îndreptată împotriva unui element bun, corect, care şi-a dovedit 
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eficientă până acum. Ceea ce este interesant de urmărit în această zi vine însă din 
nevoia de a primi din jur aprobarea pentru tot acest comportament. Din acest 
punct de vedere va fi o zi delicată pentru cei care nu acceptă uşor prejudecăţile 
celorlalţi sau care au o problemă cu indivizii complexaţi. Pentru că deplasarea se 
realizează de la careul Lună-Saturn la cel dintre Lună şi Axa Dragonului această 
observaţie va fi foarte puternică şi credibilă. Sensibilitatea, cea care îi spune 
individului că limita suportabilităţii sale a fost depăşită, va fi, în acelaşi timp, şi cea 
care va fi zdruncinată, ca şi cum episoadele urmăresc să provoace mai mult pe cel 
care nu se poate controla. 

Ca un debuşeu, pentru eliberare de tensiune, de stres, oamenii vor vorbi, se 
vor lăsa antrenaţi în activităţi ciudate, neobişnuite care îi vor cuceri prin siguranţă 
pe care le-o conferă, ajutându-i în toată această furtună a prejudecăţilor să lege 
prietenii ori să atingă punctul de armonie cu indivizi care gândesc şi simt la fel. 
Această descoperire a similitudinii va fi elementul de deconectare, nu şi soluţia 
zilei. Din analizele pe care le urmărim aici de ceva vreme ştim că atunci când Luna 
se află în careu cu Axa Dragonului alegerile pe care le facem sunt delicate şi ele vor 
acţiona sub impulsul unei nemulţumiri, a unei traume, sub presiunea unei idei care 
nu este înţeleasă corespunzător. A acţiona pe baza acestor elemente şubrede, ba 
mai mult a ne implica în asocieri (conjuncţie Luna-Junon) cu aceste baze neînţelese 
corespunzător înseamnă a ne împiedica în acţiuni fără să ştim cât de mult ne susţin 
puterile, calităţile, abilităţile, adică de a purta o pălărie mai mare decat capul. 

Privind toate aceste impulsuri înţelegem că îndemnul acestei zile poate 
merge mai departe de ceea ce am încercat să trasăm în această scurtă prezentare 
referitor la depăşirea propriilor limite, adică de a aborda curajul de a trăi prin 
dezvelirea de sine, prin a dărui totul celor din jur cu intensitate şi devotament, cu 
efort şi generozitate pentru că prin această golire a sufletul să se poată atinge o 
vibraţie superioară. În felul acesta, prin înţelegere şi aprofundare provocarea 
acestei zile devine un privilegiu, acela de a da curs îndemnului lui Iisus: �Goleşte-te 
de tine şi Eu te voi umple�. 

Astfel, recomandarea pentru această zi este aceea de a ne dedica mobilizării 
în direcţii pozitive. Contextul astral de azi, fără un aport personal substanţial, nu ne 
ajută să fim pozitivi, să ne controlăm, să fim disciplinaţi, ci ne arată când anume nu 
vom fi așa şi ne va certa prin opoziţia grupului, prin lipsa sa de susţinere ori prin 
îndulcirea tensiunilor, dar nu pe linişte, cât pe coborârea nivelului, pe renunţarea la 
standarde ori la anumite etaloane de moralitate. A ne simţi în siguranţă prin orice 
mijloc este capcana acestei zile, iar dacă ea nu vine din depăşirea limitelor, adică 
din a face pasul în afara universului cunoscut, atunci garantat ne va afecta starea de 
vitalitate, gândirea ori stabilitatea sentimentelor. 

 
Vineri, 3 mai 

Vineri  3- 5-2013  0:04    Luna (Aqu) Tri (Gem) Jupiter 
Vineri  3- 5-2013  7:24    Luna (Aqu) Squ (Tau) Venus 
Vineri  3- 5-2013  8:31     Sun (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Vineri  3- 5-2013 14:07    Luna (Aqu) Tri (Gem) Lilith 
Vineri  3- 5-2013 21:25    Luna (Aqu) --> Pisces 

 
Sextilul pe care Soarele îl împlineşte cu Chiron constituie elementul care ne 

îndeamnă să gândim şi să acţionăm în cunoştinţă de cauză, prin calitatea de 
mediator, prin înţelegere şi compasiune, însă nu pentru a ne depăşi limitele, ci 
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pentru a ne repara ceea ce ne este specific, ceea ce se află în cadrul personal, intim, 
în sfera elementelor analizate şi folosite până acum. 

Această ultima zi de Vărsător (Luna în Vărsător) ne convinge că numite 
elemente personale au nevoie de rectificare, de corecţie, că viaţa în sine cere o 
reinventariere şi că, de acum încolo, calitatea acţiunilor va depinde mult de modul 
cum înţelegem conjunctura prezentului, de modul cum gestionăm un fond ori cum 
îl facem să fie accesibil şi celorlalţi. Acest sextil Soare-Chiron este un aspect bun şi 
în mare parte el ne va aduce o anume substanţă faptelor, însă  nu va fi în totalitate 
benefic pentru că Soarele este lezat de implicarea sa în opoziţiile de pe axa Taur-
Scorpion şi acest fapt va genera gânduri şi reacţii în raport cu un stimul negativ de 
moment, nu cu fondul, nu cu cadrul general. Reacţiile la o critică, la o opoziţie care 
vine din anturaj nu este cea susţinută de mesajul implicit al sextilul Soare-Chiron 
de acum, însă mesajul general, calitatea apei în care aceste două răţuşte se joacă 
acum nu le permite să se bucure aşa cum şi-ar dori ori după cum le-a fost intenţia. 
Asta înseamnă că nevoia de reparare, cea care vine din acest unghi, va porni de la o 
justificare, de la a combate un deficit, de la a anula lipsurile unui individ ori de a-l 
salva de la un pericol pe care azi îl vede disproporţionat. 

În aspectul cel mai bun acest unghi ne îndeamnă la sacrificiu, la a ne asuma 
roluri mesianice, la a ne pune în spate sarcini pe care să nu le putem finaliza decât 
cu un consum suplimentar, cu un mare efort. Mulţi se vor simți cuprinşi de 
compasiune, de înţelegeri superioare care le invadează întreaga sferă mentală ori îi 
exaltă cu sentimente profunde, însă, în acelaşi timp, conştientizează că acestea nu 
le sunt specifice, că ele vin din neant şi tot acolo se întorc şi că urma pe care o lasă 
va aduce în conflict plăcerea personală, deliciile personale, cu cele ale comunităţii, 
care, după cum vom vedea azi, sunt situate pe nivele diferite. Sextilul Soare-Chiron 
de azi ne va spune acum că se poate face o similitudine între elementul personal şi 
cel de grup, că societatea poate fi privită ca o extensie a nivelului individual, însă pe 
mai târziu, când vom fi implicaţi, nu să afişăm elemente personale cunoscute, ci să 
intervenim cu acestea pentru a controla ori a regla un neajuns, aceste similitudini 
vor trece într-o zonă a confuziei. Omul, adică fiinţa care se prezintă acum, 
constituie un element unic al creaţiei, iar ceea ce creează el devine expresia sa, nu o 
altă identitate. Tocmai de aceea similitudinile acestei zile trebuiesc oprite în acest 
stadiu pentru că dincolo de el există doar orgoliul de a extinde fiinţa dincolo de 
limitele sale naturale (care oricum sunt foarte largi). 

Universul are propriile sale mecanisme de autoreglare. Acestea sunt puse de 
Creator în această imensă construcţie care este Universul, în diversele sale planuri, 
iar fiinţa are conştiinţa drept instrument, vehicul prin care se poate deplasa şi, de 
asemenea, crea identităţi pentru a defini, în multiple moduri, ceea ce reprezintă: 
expresia Creatorului, nu Creatorul însuşi. După acelaşi model, ceea ce ţine de 
exprimarea individului este doar expresia individului, nu individul însuşi. Orice 
confuzie între aceste elemente le aduce pe acestea într-o relaţie dizarmonioasă care 
cere, aşa cum suntem invitaţi azi, reparare, reinventare. Această revigorare a fiinţei 
prin însăşi ridicarea, devenirea sa sau prin ceea ce noi numim vindecare, se face de 
fiecare dată prin aceiaşi paşi. Raportarea individului la ceea ce emană, pentru a se 
înţelege, cere întâi stabilirea locului unde se află şi apoi ce este, ce reprezintă. Nu 
poţi afla cine eşti, dacă nu ştii unde eşti. Răspunsurile arhetipale le ştim deja: ne 
aflăm în Creaţie şi suntem conştiinţe. Jocul acesta de a fi şi de ne exprima conferă 
urcuşuri şi coborâşuri pe care viaţa în sine o conţine ca program. A ne bucura sau a 
suferi nu este o absurditate şi nu este nicicum creaţia unui individ, ci expresia a 
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ceea ce este, la fel cum rolul mesianic nu este personificare unei Conştiinţe 
universale, ci ipostaza unei fiinţei integrată în mecanismul de autoreglare pus de 
Divinitate în Creaţie. În felul acesta, fiinţele care primesc aceste titluri absolut 
minunate, care sunt ghizi, care sunt numiţi de noi Aleşi sunt de fapt fiinţe aşa cum 
sunt şi noi, care au evoluat şi s-au integrat în mecanismele de autoreglare ale 
Universului. Din punctul nostru de vedere sunt Aleși, pentru că ocupă o poziţie 
privilegiată, dar din punctul lor de vedere nu reprezintă decât ceea ce văd în 
adancul ființei: Lumina care repară. 

Toate aceste elemente, abstracte pentru unii, sunt integrate azi în nevoia de a 
repara o greşeală, după modelul Divin pe care cu toţii îl avem integrat în suflet, iar 
rolurile pe care ni le asumăm azi nu constituie decât o simulare a privilegiilor şi, în 
egală măsură, a responsabilităţilor pe care le implică atingerea unui stadiu 
superior. Acum simţim ceea ce ar reprezenta această etapă, însă relaţia de opoziţie 
de pe o axă a dorinţelor şi posesivităţii (Taur-Scorpion) ne leagă prea mult de 
materie şi de ceea ce se întâmplă aici ca să evadăm. În felul acesta, acest proces 
spiritual, ce vine din sfera extinsă a lui Chiron din Peşti primeşte din pământul 
proaspăt şi fertil al Soarelui din Taur deschidere, nevoia cunoașterii directe, a 
vederii la distanţă, a channelling-ului, a empatiei, a experimentării prin altceva 
decât ceea ce este specific materiei care limitează. 

Pentru că îndemnul astral este puternic şi el merge în direcţie lucrului cu 
instrumente abstracte ziua ne va lăsa impresia că revenim la viaţă, că avem sufletul 
plin, dar nu putem defini această stare, pentru că nici fericiţi nu suntem, dar nici 
apăsaţi prea mult de griji şi, evident, nici indiferenţi la toate acestea. O senzaţie de 
plutire este elementul cel mai accesibil care va putea fi perceput indiferent de 
nivelul de deschidere a sufletului ori de profunzimea conştiinţei. 

Diferenţele impuse de această nevoie de aprofundare vor fi date de ambiţie. 
Unii se vor confrunta cu o stima de sine exagerată, extinsă în afara limitelor 
sustenabilităţii, considerând că dacă nu li se opune rezistenţă este şi corect cum 
procedează şi atunci vor căuta să ofere soluţii cu titlul de comandă, de regulă 
pentru a ascunde lipsa controlului ori caracterul dezordonat al emoţiilor. În felul 
acesta, devin mândri că au greutăţi pentru că în viziunea lor, prin acest rol, sunt în 
afara banalului pe care nu-l apreciază, dar care mişcă impresiile grupului ori 
captează atenţia celor din jur pierzând din vedere că fără Tranparență totul nu este 
decât o simulare.  

Este lesne de înţeles că această simulare va deveni o povară pentru că, dacă 
s-ar încheia cu identificarea totală a individului cu imaginea pe care şi-o atribuie, s-
ar solda cu un eveniment clar, cu un episod vizibil, evident în care noul statut să 
înghită în totalitate trecutul şi ceea ce individul a fost cândva să dispară total. 
Ştergerea istoriei personale este una din etapele finale ale acestei simulări, însă nu 
din conştiinţa globală (nu acesta este scopul unui căutător al adevărului), ci din 
conştiinţa individuală, cea care, prin calitatea sa de vehicul, are nevoie de cât mai 
puţine elemente dificile ale acestei lumi pentru a-l duce pe individ mai departe şi a-
i definitivă rolul său de explorator. A fi într-un fel anume şi a rămâne blocat acolo, 
iar explorarea în sine să nu inspire celorlalţi libertatea nivelului (de a simţi, gând, 
trăi sau explora) înseamnă doar simulare, iar cei care ajung să creadă că simularea 
şi realitatea sunt acelaşi lucru vor suferi, vor fi dezamăgiţi şi, în final, vor da vina pe 
cei care au participat la simularea sa, considerându-i vinovaţi de toată �realitatea� 
pe care au întreţinut-o. Tot acest joc, tot acest perpetuum mobile se încheie brusc 
în atingerea libertăţii. În libertate povara individului este substituită de privilegiul 
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de a participa la un mecanism Universal de autoreglare. Chiar dacă el pune mâna 
pe trup şi-l vindeca şi din afară se vede că el face gestul, conştiinţa sa deschisă a 
devenit imaculată, transparentă şi umbra de individualitate care îl ţine în această 
lume nu va putea să spună decât: �Doamne, facă-se Voia Ta�. Această expresie nu 
are nimic de-a face cu religia, nu constituie efectul vreunei interdicţii şi nu este nici 
măcar născută din învăţătură, ci efectul Transparenţei. Suntem Transparenţi, deci 
suntem “Doamne facă-se Voia Ta�, iar ceea ce pare a ţine de apanajul vreunui cult 
ori convingere cu iz religios nu reprezintă decât strigătul întunericului care 
simulează Voia Divinităţii prin interdicţii. �Doamne, facă-se Voia Ta� înseamnă 
libertatea absolută şi geniul lui Iisus a reuşit ca nimeni altul să ne facă să înţelegem 
acest lucru. 

Prin urmare, 3 mai este o zi a căutărilor, a nevoii de a ne construi o 
identitate nouă. Unii vor prefera să facă acest lucru prin a impune reguli, prin a 
selecta informaţii care li se par mai accesibile, însă ei nu fac decât să-şi schimbe un 
chip cu altul, nu fac decât să simuleze calităţi, nu să şi le descopere. Fiecare are însă 
dreptul să exploreze viaţa cum doreşte şi până unde vrea, însă regulile aflate în 
armonie cu programul evoluţiei pe care îl avem cu toţii ataşat sufletului este 
etalonul care ne ajută să ne adâncim în Creaţie, în procese sociale, să ne atribuim 
tot felul de roluri, să le desfăşurăm pe mari spaţii şi profunzimi şi apoi să le 
abandonăm pentru că ştim, după etalonul pe care sufletul personal îl are, noi nu 
suntem creaţia, ci creaţia este doar expresia individului. Noi Suntem, existăm, iar 
atributele aparțin doar emanațiilor. 

Cine reuşeşte să integreze aceste informaţii în procesul zilnic, acceptând 
diversitatea acţiunilor, cultivând înţelegerea, chiar dacă ea poate la un moment dat 
să lupte cu acceptarea (adică să înţeleagă cadrul general, nu limitele penibile ale 
unor persoane), să combată, să devină o mască pusă pe gâlceavă cu altă masca, deşi 
cei din spatele lor sunt prieteni buni, reuşesc să dobândească o mare experienţă 
referitor la ceea au de făcut în acest an atât de dificil referitor la relaţia cu sine. 

Unghiurile care se împlinesc azi aduc o anume diversitate acţiunilor care au 
ca element central ideea de putere. Mulţi vor considera azi că pot să facă cele mai 
stranii şi neobişnuite lucruri, să se implice în cele mai nebunatice elemente 
simulând depăşirea limitelor. Dacă nu ajung să creadă că simularea este însăşi 
realitatea, ele vor fi şi plăcute, deconectate, încărcate de un farmec apare oferindu-
le senzaţia că trăiesc, că sunt vii, că progresează ori că au scăpat de probleme. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că 3 mai este doar o 
zi de simulare, că azi ne îmbogăţim experienţele şi că tot ceea ce durează vine din 
transparență, nu din simularea. Simularea ne va spune doar cum vom fi dacă vom 
fi Transparenţi. 
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Sâmbătă, 4 mai 
Sambata  4- 5-2013  6:15    Luna (Pis) Sex (Tau) Mercury 
Sambata  4- 5-2013  6:27    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 
Sambata  4- 5-2013  7:31 Mercury (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Sambata  4- 5-2013 11:18    Luna (Pis) Tri [Sco] Saturn 
Sambata  4- 5-2013 16:10    Luna (Pis) Sex (Tau) Mars 
Sambata  4- 5-2013 18:00    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 
Sambata  4- 5-2013 19:50     Sun (Tau) Squ (Aqu) Juno 
Sambata  4- 5-2013 20:47    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 
Sambata  4- 5-2013 23:33     Sun (Tau) Sex (Pis) Moon 

 
Pentru că prima parte a acestei zile va fi susţinută pe demersurile zilei 

anterioare şi pentru că acestea au fost cel puţin plăcute, dacă nu şi utile, sextilul 
Mercur-Neptun care se va împlini azi va aduce o recuperare a timpului, o acţiune în 
forţă, în mare viteză, brusc şi cu o mare eficienţă însă ea nu va dura pentru că va 
ţine mai curând de latura personală, de observaţiile personale ori de o plăcere 
intimă pe care nu vom avea cum să o împărtăşim cu anturajul. 

Trecerea de la sextilul Mercur-Neptun la careul Soare-Junon va fi percepută 
că o dezamăgire în elementul pe care mizăm cel mai mult. Elementul care ar fi 
trebuit să fie vedeta acestei zile, cel mai furios şi plăcut element, cel care să ne 
confere o mare reuşită ori măcar o satisfacţie aparte va comporta azi o defazare față 
de interesul societăţii, o întârziere, o blocare în trafic, o defecţiune. Nevoia de 
extindere spre spaţii mari, cea care ne vine din prezenţa Lunii în Peşti şi din 
conjuncţiile ei cu Neptun şi respectiv Chiron constituie şi elementul care ne va 
compromite, care ne va dezamăgi pentru că expresia personală (Soarele) prin 
împlinirea careului cu Junon nu are susţinerea necesară pentru o desfăşurare în 
exterior, pentru exprimare la o altă scară, pentru descinderi pe zone publică, nici 
măcar pentru a comunica un rezultat ori pentru a se aborda o adresare de la 
tribună către mulţime. 

În felul acesta, cei care sunt mai prudenţi vor observa că înţelegerile zilei 
anterioare sunt aşa cum s-a spus, adică importante pentru sine şi orice deplasare 
spre o zonă exterioară este supusă unei lezări, unei scindări ori expusă în faţa unui 
compromis după care să nu mai rămână din ea decât amintirea. Dacă există 
suspiciunea că îndemnul zilei anterioare nu a fost înţeles corespunzător şi că 
motivul simulării a ţinut mai curând de elemente personale ori de modul de 
interpretarea a celui care a comunicat acest mesaj, azi vom vedea că orice adâncire 
în această formă de autoamăgire devine un compromis care va încerca relaţiile, îi 
va pune pe oameni în dificultate prin nesicronizare. 

De asemenea, cei care lucrează cu energia, care sunt angrenaţi într-un proces 
de evoluţie accelerată vor observa astăzi că procedeele amintite anterior, cele legate 
de călătoria în trecut pentru recuperarea energiei ori cele care permit reaşezarea 
evenimentelor în timp dau rezultate şi unele dintre ele sunt chiar spectaculoase. 

Cu toate că deplasarea spre societate, spre anturaj nu este un element tocmai 
plăcut, faptul că Luna mediază acum opoziţiile pe care Saturn le realizează cu 
planetele din Taur aduce o mare importanţă sentimentului, spiritului enciclopedic, 
informaţiilor diverse, diversităţii în sensul acceptării acelor elemente care sunt la 
rândul lor generatoare de efecte ori de forme, care, prin gestionare, devin creatoare 
de valori, nu doar administratorii unui fond. 

Dacă sextilul Mercur-Neptun înseamnă comunicare, sensibilitate, memorie, 
echilibrare afectivă, armonie prin dialog, împăcare, relaţia de careu dintre Soare şi 
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Junon vine şi conferă acestora o contragreutate, adică dificultăţi de înţelegere, 
frustrare, refuzul dialogului, lipsă de flexibilitate. 

De această dată lupta dintre trăsăturile pozitive şi cele negative, ce va da zilei 
un caracter duplicitar ori confuz, are un scop nobil, acela de a întări caracterul 
omului, de a spori rezistența la efort, de a ne îmbogăţi patrimoniul efectiv ori de a 
ne învăţa că se poate trăi bine, confortabil şi corect cu mai puţin ori fără atât de 
multă agitaţie, fără a dispune în permanenţă de un program încărcat. 

Cei care preferă programul încărcat pentru a nu ajunge în momentul în care 
să se plictisească, cei care tânjesc după averi, după recunoaştere socială, care 
doresc să convingă auditoriul că au valoare pentru simplul motiv că ei înşişi nu 
sunt convinşi de calităţile pe care le deţin învăţă din această zi care sunt episoadele 
care îi ajută să se desprindă de balast, de reziduuri, de ataşamente periculoase, cele 
care le blochează schema mentală ori le-o constrânge să lucreze într-un spaţiu 
îngust. 

Prin urmare, 4 mai este ziua în care adâncimea depășește cadrul expresiei. 
Multe dintre cele pe care le întâmpinăm azi sunt legate de modul cum am gândit o 
suită de evenimente, de modul cum am dorit să le întâlnim ori de modul cum le-am 
schimbat de la începutul anului până acum. Că gândim prin necesitatea grupului, 
că urmărim să ne construim un loc mai bun, unul privilegiat ori că acumulăm valori 
pe care acum le considerăm importante, pentru toate suntem dispuşi să folosim un 
ton, o informaţie ori să investim în confortul pe care considerăm că-l vom merita în 
viitorul apropiat. Aşadar, pentru a câştiga un bine azi vom fi tentaţi să oferim unul, 
însă nu oricum, ci după propria ideea, după propriul etalon, după binele pe care îl 
gândim ori după educaţia pe care ne-am însuşit-o. O parte dintre acestea se vor 
dovedi greşite, nu pentru că urmărim să le prezentăm aşa, ci pentru că aşa le-am 
învăţat ori le-am schimbat şi schema pe care am gândit-o nu a fost bună. Mulţi, 
prin ceea ce vine spre ei azi, vor regreta că s-au implicat în vreo acţiune, că au 
încercat să sfătuiască pe cineva, că au dezvăluit o informaţie, pentru că multe dintre 
acestea vor lua o turnură negativă, vor fi răstălmăcite. Ceea ce este ţinut în 
adâncimile sufletului va înflori şi va spori în maturitate, însă atunci când vor fi 
scoase, când vor fi împărtăşite impactul cu cei din jur va fi de această dată dominat 
de opoziţiile care sunt acum active pe axa Taur-Scorpion. 

Nu este o zi bună pentru a soluţiona probleme de factură administrativă, 
pentru a schimba planurile, pentru a face proiecte pe termen lung ori pentru a 
urmări convingerea auditoriului referitor la o metodă de lucru, la un tip de 
investigare ori la încadrarea unor simptome într-o anume gamă de afecţiuni. 
Mintea este îndreptată spre a selecta informaţiile care sunt valide pentru individ şi 
când va ieşi pe zona publică se va dovedi total inutilă. Va fi însă greu de crezut 
pentru cei care sunt de regulă raţionali ca azi gândirea lor va eşua, însă sunt 
avertizaţi de acest lucru că poate la un moment dat vor acorda magnetismului 
astral importanța cuvenită. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta provocările 
anturajului pentru a depăşi limitele pe care firescul ni le pune acum. Dacă iertăm 
ceea ce se întâmplă în jur, dacă ajutăm fără a explica, fără a pune etichete, sub 
anonimat aducem sufletului personal o mare putere care îl va înnobila şi îl va 
convinge că este bun nu pentru a demonstra sau a i se spune în permanenţă acest 
lucru, ci, pur şi simplu, pentru că aşa este. Tensiunile acestei zile vor fi cu atât mai 
mari cu cât vom căuta să-i convingem pe ceilalţi că avem dreptate. Dacă doar ne 
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prezentăm, dar nu personalizam exprimarea, ci o lăsăm în voia obiectivităţii 
şansele ca interiorul să rămâne nezdruncinat sunt foarte mari. 

 
Duminică, 5 mai 

Duminica  5- 5-2013  4:06    Luna (Pis) Tri [Sco] North Node 
Duminica  5- 5-2013  6:32    Luna (Pis) Squ (Gem) Jupiter 
Duminica  5- 5-2013 14:12 Mercury (Tau) Opp [Sco] Saturn 
Duminica  5- 5-2013 19:00    Luna (Pis) Sex (Tau) Venus 
Duminica  5- 5-2013 20:52    Luna (Pis) Squ (Gem) Lilith 

 
A venit şi rândul lui Mercur să treacă prin experienţa frustrării şi a limitărilor 

în segmentul propriul, adică să-l întâlnească pe Saturn (seniorul karmei) într-o 
opoziţie. În această zi, când Mercur şi Saturn vor încerca să răstoarne priorităţile şi 
să încurce toate tipurile de drumuri ori căi de comunicare, Luna împlineşte un 
sextil cu Coada Dragonului reuşim să medieze tendinţa Nodurilor prin implicarea 
experienţelor de viaţă, mai exact a învăţămintelor în întâmplările dure, complicate, 
nefericite de care am avut parte până acum. 

Anterior, am invocat ziua de 20 aprilie ca fiind un element de graniţă între 
ceea ce s-a întâmplat de la începutul anului şi ceea ce va veni spre noi în acest an, 
până în toamna când Saturn şi Capul Dragonului vor fi în conjuncţie. Atunci am 
indicat parcurgerea acestui răstimp până în toamnă în 3 etape (20-30 aprilie, luna 
mai şi ultima etapă lunile de vara împreună cu luna septembrie). Acum suntem în a 
doua etapă a acestei deveniri şi azi vom avea impresia unei redeveniri prin apel 
mental, nu ca acţiune ori ca reeditare a unei întâmplări, la episodul 20 aprilie. Abia 
acum vom realiza că suntem deja într-o altă etapă, abia acum vom înţelege că în 
primele luni ale anului, chiar dacă am muncit mai mult ori am avut parte de nişte 
situaţii complicate, apăsătoare care chiar aşa erau ori aşa am preferat să le vedem, 
am fost privilegiaţi, am beneficiat de o anume armonie în comparaţie cu dinamica 
acestei zile. 

Apelul la 20 aprilie şi la ceea ce trebuia să învăţăm atunci este azi un 
exerciţiu de maturitate pentru că el nu se poate realiza fără să înţelegem şi ce s-a-
ntâmplat în prima etapă, adică în intervalul 20-30 aprilie. Iniţial, pentru că Luna şi 
Jupiter sunt în careu vom privi toate acestea cu o anume teamă pentru că 
evenimentele spre care se îndreaptă acestea sunt complicate sau cel puţin aşa ni se 
vor părea azi, când Mercur şi Saturn sunt în opoziţie. Un pasionat de astrologie va 
şti însă că având pe cer, alături de opoziţia Mercur-Saturn situată în centrul zilei, la 
propriu şi la figurat, careurile Luna-Jupiter şi Luna-Lilith teama de evenimente 
viitoare reprezintă de fapt o grijă faţă de consecinţele faptelor. Azi nu ne gândim 
decât că proiectele la care lucrăm s-ar putea să nu parcurgă paşii care să ne 
avantajeze, ba mai mult posibilele sincope, aşa cum le vedem azi prin tonurile de 
gri, prin pesimismul şi descurajarea predispusă de opoziţia Mercur-Saturn, s-ar 
putea să scoată la lumină fie neimlicarea corespunzătoare, fie mici neadevăruri, fie 
anumite interese necuviincioase care atunci, la momentul în care a fost iniţiat 
proiectul, nu păreau deloc periculoase. Azi ne gândim la momentul de început în 
care nu eram atât de judecăţi ori solicitaţi şi înţelegem că primele luni ale anului 
chiar dacă ne-au solicitat ne-au şi protejat de eşecuri lamentabile. Urmărind 
ansamblul anului, cât am apucat să parcurgem din el, înţelegem că 20 aprilie 
reprezintă așa cum contextul astral ne-a spus, o zi de segmentare. În acelaşi timp 
ziua, pentru că îl are implicat în mecanism pe Saturn retrograd, ne aduce nevoia de 
limpezime, de transparență în sferele intime în aşa fel încât acum să descoperim 
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bucuria de a ne descurca cu elemente puţine, cu lucruri mici, cu cuvinte simple, cu 
mai puţini prieteni, cu mai puţin din ceea ce ne făcea altădată fericiţi în ideea de a 
reproduce gradul de satisfacţie a primelor trei luni. Nu putem retrăi trei luni într-o 
singură zi, cel puţin prin unghiurile de azi, nu, însă putem să simplificăm acţiunile 
şi, mental, să impunem o anume mobilitate energiilor gândirii şi sentimentelor 
pentru a deveni mai puternici şi a depăşi momentul de acum. Azi vom înţelege că 
dacă în primele luni nu am ştiut că putem depăşi limitele, deşi de multe ori am fost 
invitaţi să o facem, acum ştim sigur că înapoi nu ne mai putem întoarce, în sensul 
că nu mai putem invoca nici măcar parţial condiţiile acelei perioade. 

Prin urmare, 5 mai este o hrană abundentă pentru oamenii puternici şi 
expresia umiliței sale purifică sufletul celor care au nevoie de încercări majore 
pentru a simplifica demersurile, pentru a se bucura de lucrurile simple şi 
înălţătoare şi a se pregăti mai bine pentru adevăratele episoade ale vieţii. Unul 
dintre aceste episoade va fi cel din toamna acestui an când Saturn şi Capul 
Dragonului vor fi în conjuncţie, când nu vom mai reuşi să câştigăm teren şi va 
trebui să ne descurcăm cu ceea ce avem. 

5 mai este o zi de refuz al prezentului în ideea că trecutul este mult mai bogat 
în informaţii stabile, însă această evadare din prezent ca efect al unghiului de 180 
de grade între Mercur şi Saturn în dorinţa de a găsi Tărâmul Făgăduinţei aduce în 
acelaşi timp în centrul atenţiei o problemă: tendinţa de a fugi de responsabilitate. 
Unii pasionaţi de astrologie vor spune că aceasta este, în general, o trăsătură a 
opoziţie Mercur-Saturn. În mare parte au dreptate, însă ea va deveni azi o 
prioritare, un element important, poate cel mai important aspect al zilei pentru că 
este susţinut de Luna ce mediază tendinţa Nodurilor prin Coada Dragonului, dar şi 
de o acută nevoie de concret susţinută de tranzitul lui Mercur în Taur. Deci nu doar 
unghiul dintre Mercur şi Saturn aduce acum fugă de prezent, pentru unii mai 
sensibili chiar fugă de realitate, ci întregul context de acum. 

La nivel comun ziua aduce apelul la anumite episoade din trecut, invocarea 
în mod punctual a unor date care să fie luate drept reper de conduită, punct de 
referinţă într-un anumit gen de comportament ori episod special care să 
mulţumească sufletul şi să-i dea individului mai multă putere, mai multă speranţă 
ori mai multă încrederea în sine. Azi drumurile sunt supuse unei oscilaţii stranii, în 
sensul că ori sunt blocate, ori întârziate, ori sunt amânate. Ceea ce se păstrează 
conform schemei beneficiază de energia trecutului, în sensul că un individ ori o 
etapă a demersului invocă trecutul ca referinţă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne tulbura pentru măsura 
după care va trece azi timpul. Am avut parte de-a lungul întregii săptămâni de 
momente speciale în care să înţelegem că valorile timpul au nevoie de o 
redimensionare ori, acolo unde puterea personală şi experienţa permite, chiar o 
transcendere a acestuia. Trecând dincolo de limitele apăsătoare ale timpului, aşa 
cum va fi constatat azi, putem descoperi că experienţele nu ţin de timp, ci de o 
anume succesiune a puterii de a înţelege, de acceptare şi, în acelaşi timp, de 
deschidere, adică de cât de transparenţi alegem să fim faţă de ceea ce se desfăşoară 
în zonele superioare ale Creaţiei. 
 



Săptămâna 6 – 12  mai 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 2 mai 2013, ora 13:25 

Săptămâna 6-12 mai 2013 este o săptămână importantă, dar, în plus faţă de 
ce ni s-a-ntâmplat până acum, avem de parcurs câteva unghiuri speciale la care 
participă planetele cu mers lent şi, de asemenea, două evenimente importante: 
ingresul lui Venus în Gemeni din 9 mai şi Luna nouă din 10 mai. Luna parcurge un 
segment de zodiac de la Berbec la Gemeni, reuşind să împlinească o conjuncţie cu 
Uranus şi să participe la formarea steliumului din Taur care în această săptămână 
atinge expresia sa cea mai intensă, forţa sa maximă. 

Steliumul din Taur din această săptămână ne aduce nevoia de a câştiga. 
Această nevoie de a câştiga, de a acumula, poate însemna pentru unii şi deviere de 
la cale, dar şi adâncirea în această lume a simţurilor și a materialităţii, oferindu-le 
satisfacţia unui câştig şi, prin acest câştig, încântarea că pe viitor vor fi în siguranţă. 
Unghiurile care se împlinesc în această săptămână vin, pe de o parte, să ne 
recompenseze pentru acţiunile trecute, iar de cealaltă parte să ne pedepsească 
pentru greşelile pe care le-am făcut în ultimele luni, pentru nesăbuinţa de care am 
dat dovadă în acel interval. Astfel, conjuncţiile Soarelui cu Coada Dragonului din 7 
mai, dar şi a lui Mercur cu Coada Dragonului din ziua de 9 mai vin să ne vorbească 
despre greşelile pe care le-am făcut prin reacţii temperamentale, prin îmbrăţişarea 
unei educaţii de proastă factură, prin cultivarea unui spirit materialist exagerat. 
Nevoia de confort material nu trebuie să domine întreaga expresie a fiinţei, ci să 
reprezinte una din componentele personalităţii pentru a ne descurca în această 
lume unde regula plăcerii materiale, a plăcerilor fizice sunt la mare căutare. 

Săptămâna 6-12 mai va fi marcată şi de tendinţa de a imita, de a copia un 
rezultat, de a forţa mâna destinului pentru a obţine, pe ultima sută de metri, 
anumite beneficii. Este o tentaţie aceasta forţare a destinului, este o greşeală pe 
care am săvârşit-o în etape mai slabe ca intensitate în ultimele luni şi pentru care 
acum suntem sancţionaţi. Repetarea trecutului înseamnă înainte de toate întâlnirea 
cu metodele pe care le-am aplicat anterior şi prin care am eşuat. Tocmai de aceea 
este important să ştim că nu mecanismul trebuie repetat, ci trebuie înţeleasă 
eroarea, greşeala, trebuie selectat anturajul, trebuie judecată fapta individului, nu 
omul în sine, trebuie respins obiceiul prost, nu persoana care îl întreţine. Acest 
marcaj care se realizează în această săptămână pe zodia Taur ne amplifică atât de 
mult simţurile încât unii vor fi de-a dreptul bulversaţi de ceea ce vor simţi, de ceea 
ce vor percepe în lumea înconjurătoare ca şi cum toate simţurile sunt amplificate la 
maximum şi primim din jur informaţii de care nu am fost până acum conștienţi. 
Toate aceste informaţii sunt supuse unui rechizitoriu, analizei, pentru că Saturn din 
Scorpion pune o mare greutate pe idealurile pe care le avem. Scopul în sine nu 
reprezintă acumularea la modul general, aşa cum suntem îndemnaţi de steliumul 
din Taur, ci acumularea pentru un scop foarte precis. Nu putem să ştim acum care 
este scopul, ci putem să ne lăsăm în voia unei intuiţii, în voia inspiraţiei, în voia 
unor impulsuri de factură internă, cele care ne duc pe drumul cel bun. Cei care 
opun rezistenţă acestor forţe subtile, căutând să-şi explice totul, să justifice totul 
prin elemente de factură materialistă se vor afla în această săptămână în faţa unui 
mare impas, acela de a reuşi să nu facă nimic cu toate lucrurile minunate pe care şi 
le adună. 

Avertismentul acestei săptămâni este acela al disciplinei. Cel care reuşeşte să 
fie disciplinat şi înţelept în această săptămână reuşeşte să depăşească momente 
foarte dificile şi delicate ale vieţii. Faptul că acest stelium care se împlineşte pe Taur 
se aşează peste Coada Dragonului înseamnă pentru noi aducerea din trecut a unor 
lucruri care nu au avut soluţii atunci. Noi trebuie să fim înţelepţi pentru a nu 
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reproduce metoda care ne-a dus anterior spre eroare, ci să găsim prin rememorare 
mijlocul cel mai bun pentru a reuşi să învingem în faţa acestei confruntări, să 
depăşim acest impas. În ultimă instanţă, această adâncire în materialitate, cu toate 
problemele şi beneficiile ei, reprezintă o imensă oportunitate pe care o primim din 
partea acestui context astral de a înţelege mult mai bine lumea în care trăim, 
pentru a o folosi aşa cum se cuvine ori pentru a ne desprinde de ea. Stă în puterea 
fiecăruia să apreciem şi să evaluăm lumea pe care o avem în jur după programul pe 
care-l avem, după misiunea pe care ne-am stabilit-o, după cum ne este modelată 
calitatea sufletului. 

 
 
Luni, 6 mai 

Luni  6- 5-2013  0:28    Mars (Tau) Tri [Cap] Pluto 
Luni  6- 5-2013  4:03    Luna (Pis) --> Aries 
Luni  6- 5-2013 23:57    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

 
Începem săptămâna cu împlinirea unui aspect important pentru anul 2013 - 

trigonul lui Marte cu Pluton. La puţin timp de la împlinirea acestui unghi, Luna 
trece din Peşti în Berbec, urmând ca abia seara târziu, cu câteva minute înainte de a 
se încheia ziua, să împlinească o conjuncţie cu Uranus. Asta înseamnă că întreaga zi 
va fi dominată de acest trigon între Marte şi Pluton, care va duce energiile Lunii 
undeva în plan secund. Acestea vor acţiona ca fundal prin faptul că trecând din 
Peşti în Berbec aduce multă iniţiativă, dorinţă de acţiune şi nevoia de a împlini ceea 
ce ne-am propus în urmă cu aproximativ o săptămână, când ea trecea prin 
conjuncţia cu Pluton. Astăzi își încheie calitatea de distribuitor de lumină însă 
multe din beneficiile acestei perioade vor trece în plan secund, vor activa acolo, 
urmând ca la vedere forţa marţiană în raport cu Pluton să aducă un balans foarte 
interesant, adică o exprimare într-un mod mult mai amplu, mult mai curajos, mai 
deschis reuşind să distragă atenţia individului de la lucrurile esenţiale ale acestei 
zile şi să-l îndrepte către marile ţinte care sunt importante pentru perioada pe care 
o traversăm. Acest trigon între Marte şi Pluton reprezintă elementul care-l scoate 
pe individ din banal sau îi evidenţiază mult problemele cu care se confruntă. Nu 
trebuie să uităm că Marte trimite din Taur trigonul către Pluton, zodie atât de 
încercată în această perioadă de opoziţiile pe care Saturn i le trimite. Asta înseamnă 
că pe cer, prin acest trigon, se activează puternic o configuraţie numită Vaporul sau 
Casa ce are în interior două trigoane: Marte-Pluton şi Chiron-Saturn, cel care va 
reuşi să contrabalanseze iniţiativa şi curajul care vine din relaţia lui Marte cu 
Pluton. 

Prin aceste unghiuri astăzi vorbim despre sentimente, vorbim despre modul 
cum reuşi să ni le punem în aplicare, despre țintele pe care le avem şi urmărim ca, 
prin tot ceea ce facem acum la dispoziție, experienţele anterioare să aibă un cuvânt 
important de spus în sensul că nu vom ţine atât de mult cont de situaţiile inopinate, 
de lucrurile neprevăzute care se ivesc azi (vom avea destule dată fiind intrarea 
Lunii în Berbec), ci vom încerca să privim tot acest context în raport cu 
experiențele pe care le-am avut. Toate acestea vor fi azi coordonate de lucrurile care 
nu s-au împlinit anterior şi vor încerca să repare o anume neglijenţă, o 
neorganizare, să încerce să dea sens unor deziderate mai vechi pentru că atunci, în 
timpul în care s-au întâmplat, nu şi-au dovedit eficiența. Acestea devin azi 
experienţe de viaţă, lucruri pe care le-am mai trecut chiar dacă nu le-am finalizat, 
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elemente care în mod obligatoriu, prin ceea ce ni se întâmplă azi, trebuie să ne ducă 
spre un rezultat. Doar prin comparaţie cu zilele anterioare acţiunile de azi devin 
scurte, agresive, puternice, foarte rapide, însă ele, pentru că au apanajul trigonului 
Marte-Pluton, într-o anumită componentă, aceea care ţine de ambiţie, curaj sau 
nevoia de a  înlocui o ordine, par să aibă o durabilitate şi o extindere nu doar pe 
mări spaţii, ci şi pe o perioadă mare de timp. Asta înseamnă că ceea ce stabilim azi 
şi ar trebui să se aplice doar azi sau doar în spaţiul acestei săptămâni se va întinde 
de-a lungul întregii luni mai. 

Încercarea aceasta de a repara anumite episoade din trecut îi pot aduce pe 
oameni în postura de mari ctitori, de constructori de valori sau de fiinţe dispuse să 
reveleze adevăruri ascunse până acum. Atât Pluton din Capricorn, cât şi Marte din 
Taur, participă la consolidarea unei baze, la exprimări care sunt în consonanţă cu 
misterul sau cu înţelesul unor acţiuni care, puse în aplicare într-un mod 
corespunzător, devin baze de neschimbat pentru directivele ctitorului. Însă oricât 
de mult ne-am strădui să dăm acestei zile un tonul aparte, să privim lucrurile 
esenţiale sau să ne ridicăm deasupra condiţiei pe care o definim prin aceste 
obstacole, ziua, întreaga săptămână, dar şi întreaga perioadă, devin apăsătoare prin 
problemele de factură materială pe care le traversăm. Aceste elemente de 
patrimoniu sunt supuse unui risc, fie acela al defecţiuni, fie al inutilizării lor, al 
învechirii necorespunzătoare ori al defecţiunii acestora prin învechire. 

Spre seară, când Luna se va apropia din ce în ce mai mult de Uranus, vom 
încerca să avem o viziune de ansamblu asupra ultimei săptămâni şi să observăm că 
o parte dintre acţiunile acestei zile vor fi pur şi simplu dictate de ceea ce ni s-a-
ntâmplat anterior. Dacă de-a lungul zilei, problema de acum ne-a făcut să fim orbi 
la cauzele ei, spre seară, când această gamă de acţiuni intră în repaus, mintea trece 
într-o zonă extrem de dinamică în care caută răspunsuri chiar şi la problemele care 
nu o privesc. Seara acestei zile se va dovedi foarte dinamică, o adevărat sursa de 
agitaţie psihomotorie sau chiar de insomnie. 

Prin urmare, 6 mai este ziua în care evenimentele curg, vin de la sine sau 
sunt coordonate de energia în sine. Chiar dacă avem impresia că pe o parte din ele 
le coordonăm, că sunt alimentate de ceea ce ne aparţine, nu se întâmplă aşa. Ele vin 
de la sine, au propria lor energie şi aceasta nu pare să fie deloc plăcută pentru că 
este dictată, condiţionată sau coordonată de lipsuri de neputinte, de frică de a nu fi 
iubit sau de a nu avea strictul necesar. În această zi strictul necesar este perceput 
disproporţionat, nevoile personale sunt exagerate în aşa fel încât să îmbrăţişăm tot 
ceea ce ne vine din trecut ca eşec pentru a rezolva. Asta înseamnă o zi de mare 
efort, o zi intensă, o zi în care dorim să recuperăm tot ceea ce nu am reuşit să facem 
în ultimele săptămâni. 

La vedere lucrurile par să fie calme şi liniştite sau mânate de ambiţie. Pentru 
că studiem astrologia ştim că azi în spatele acestei ambiţii, folosindu-se indirect de 
trigonul Marte-Pluton care pare să fie bun, Luna din Berbec aduce încheierea unui 
mesaj complicat. Asta înseamnă că această ambiţie ascunde în tolba cu săgeţi mai 
multă otravă decât ne aşteptăm. 

Întreaga zi va fi coordonată de modul cum dorim să uzăm de calitatea 
umană, să punem în aplicare aceste ambiţii şi în cazul unora chiar să calce pe 
cadavre. Această expresie, care ar putea să dea fiori unora, este încurajată azi de 
combinaţia haotică de energii care transforma curajul şi îndrăzneala trigonului 
Marte-Pluton în energie negativă acolo unde educaţia nu reuşeşte să răzbată. Spre 
seară, când Luna se va afla în conjuncţia cu Uranus mulţi vor observa că trăiesc 
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vremuri tulbure, că nici de această dată nu au reuşit să repare evenimentele care au 
venit spre ei cu atât de multă insistenţă, ci doar au reuşit să se implice din nou, să 
se amestece cu toate aceste culori ale vieţii fără sa reuşeşte că creeze un tablou 
impresionant, ci doar o bucată de pânză mâzgălită sau împroşcată cu pete de 
culoare. Prin această dispunere unii se vor simți înnobilați că nereuşita lor i-a 
afectat şi pe ceilalţi, altora, care sunt înzestraţi cu un bun simţ nativ, le va fi ruşine 
că au pierdut o şansă, că au risipit timp sau că nu au reuşit să facă tot ce şi-au 
propus, că au stricat în loc să repare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cântări tot ceea ce dorim să 
facem azi pentru că un lucru care este simplu şi uşor de făcut nu trebuie să 
cântărească atât de greu şi nu trebuie să aibă atât de multe sincope, nu trebuie sa 
implice atât de mulţi oameni în derularea sa, ci trebuie sa curgă lin şi să fie 
transparent. Greutatea pe care o are un lucru atunci când este cântărit vine din 
caracterul sau dens, adică din suita de probleme pe care le ascunde. 

 
Marţi, 7 mai 

Marti  7- 5-2013  1:33    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 
Marti  7- 5-2013  8:04    Luna (Ari) Sex (Aqu) Juno 
Marti  7- 5-2013  9:33 Mercury (Tau) Tri [Cap] Pluto 
Marti  7- 5-2013 10:34     Sun (Tau) Opp [Sco] North Node 
Marti  7- 5-2013 15:40    Luna (Ari) Sex (Gem) Jupiter 

 
În această a doua zi de Berbec (Luna în Berbec) Luna se împrieteneşte cu 

Jupiter şi Junon, împlinind cu acestea două sextile și descriind pe cer un triunghi 
minor, iar cu Pluton un careu. De asemenea, aceste trei aspecte pe care Luna la 
împlineşte vor acţiona ca şi în ziua anterioară în fundal. În planul apropiat avem 
două aspecte importante: un trigon între Mercur şi Pluton şi o conjuncţie a Soarelui 
cu Coada Dragonului. Toate acestea unghiuri reuşesc să construiască o scenă destul 
de complicată a vieţii personale, oferindu-i individului posibilitatea de a-şi explorat 
propriile experienţe de viaţă, dar şi de a încerca să le modifice în conformitate cu 
idealurile pe care şi le-a stabilit în săptămânile anterioare şi pe care şi le-a şlefuit cu 
fiecare zi de la începutul acestei luni încoace. 

Când Mercur şi Pluton sunt în trigon oamenii sunt mult mai încrezători în 
destinul lor, în planurile pe care le au, interacţionează altfel, sunt mai puternici, 
mai siguri pe ei şi pe instrumentele pe care le folosesc în aşa fel încât să aibă 
senzaţia că etapele se derulează uşor sau că unele dintre ele chiar vin de la sine. Nu, 
nu vin de la sine, cele care se împlinesc azi, ci cele care au debutat cu începutul lunii 
mai şi care au o perspectivă de o lună de zile. Lucrurile care se întâmplă azi sunt 
conduse de individ, sunt puse pe făgaşul normal, prin efort propriu, prin abilitatea 
de a extrage ceea ce este bun din experienţele proprii şi de a se detaşa de durerile şi 
nemulţumirile pe care le-a acumulat. Toate aceste lucruri vin din unghiurile 
benefice pe care le ridică Luna şi implicit din careul cu Pluton, așezându-se pe 
fondul unei direcţii uşor confuze. Această confuzie vine din faptul că trigonul 
Mercur-Pluton este un aspect bun, iar conjuncţia Soarelui cu Coada Dragonului 
unul aspect rău. Fundalul energiei predispuse de Lună, când întâlneşte aceste nod, 
unde drumul se bifurcă, trăieşte un moment de derută, de confuzie în aşa fel încât 
nu ştie dacă să îmbrăţişeze lucrurile bune sau pe cele rele pentru că, de fapt, nu ştie 
care dintre ele sunt mai trainice. 

Trigonul lui Mercur cu Pluton ne îndemnă spre studiu, spre acumulare de 
informaţii spre a revizui anumite cunoştinţe pe care le-am acumulat anterior, spre 
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a merge la cursuri de calificare ori de recalificare sau spre a deschide un canal nou 
în instituţia unde se lucrează în aşa fel încât să permite implementarea unor noi 
programe sau proiecte de dezvoltare. Sunt încurajate proiectele de investiţie sau 
cele care investesc în nivelul de pregătire al angajatului. S-ar putea ca din această 
cauză volumul de lucru să fie puţin cam mare ori consumul psihic/nervos să fie 
unul ridicat însă satisfacţiile, cele care vin din acest segment, sunt pe măsură. De 
partea cealaltă, conjuncţia Soarelui cu Coada Dragonului instigă la activităţi 
revendicative. Ele seamănă cumva cu trăsăturile care vin din trigonul lui Mercur cu 
Pluton, însă nu merg atât de mult pe investiţie, cât merg pe corecţie. Se cere 
investiţii sau reinvestiţie, se cere o cheltuială suplimentară pentru a se completa un 
gol, nu pentru a se adăuga elemente noi unui fond existent. Deci prin conjuncţia 
Soarelui cu Coada Dragonului se caută o reparare, iar această reparare înseamnă în 
mod implicit contactul cu eşecurile trecutului. Aceste eşecuri duc la conflicte de 
idei, discuţii în contradictoriu sau dispute revendicative referitoare la acelaşi 
teritoriu. Asta înseamnă implicit lupta pentru funcţie pentru că avem Saturn pe axa 
şi mai ales că Saturn în toamnă, în septembrie, va împlini o conjuncţie cu Capul 
Dragonului. Toate acestea lucruri astăzi şi, implicit în această săptămână, au mai 
mult rol informativ. Înţelegem unde trebuie să ajungem, analizăm foarte bine 
conjunctura prezentului şi intuim cumva traseul acestor transformări. Multe dintre 
ele nu sunt bune, dacă sunt legate de exprimarea personală, de folosirea energiei 
vitale sau chiar de folosirea imaginii publice a unui individ, dar sunt bune dacă 
aceste informaţii fac referire la gradul de pregătire, de scufundare, la modul cum 
sunt folosite informaţiile în cadrul unei instituţii sau chiar în cadrul familiei. Toate 
aceste lucruri privite una din perspectiva celeilalte se resping. Privind însă din 
energia fundalului, adică din energia celor două sextile Luna-Junon, Luna-Jupiter, 
aceste două direcţii sunt privite că două benzi ale aceluiaşi drum. Din acest fundal 
vedem că nu suntem obligaţi să alegem una din cele două benzi, putem să ne 
deplasăm când pe una, când pe cealaltă fără să oscilăm, putem să dovedim prin 
asta flexibilitate în a trece de la calităţi benefice la înfruntarea unor probleme 
personale sau putem să trecem de la durere personală, de la stres, nemulţumire, 
lipsuri ori de la o perspectivă nefericită a vieţii sociale sau profesionale la şansa de a 
ne schimba locaţia, meserie, profesie sau de a acumula informaţii utile pe care să le 
folosim în viitor în domeniul în care activăm. 

Din perspectiva acestui fundal, a nevoii de echilibru şi de asociere, aceste 
treceri de la bine la rău sunt privite ca un slalom printre diferitele obstacole ale 
vieţii, nu neapărat cele rele, pentru că şi cele bune pot deveni obstacole dacă nu au 
perspectivă sau dacă nu sunt pe frecvenţa solicitării individului. Binele cu forţa nu 
se face şi acest bine informaţionat care ne vine din trigonul Mercur-Pluton îl poate 
devia pe individ spre informaţii care nu-i sunt utile, spre o ramură profesională 
care să nu-l ducă nicăieri adică spre a-şi pierde timpul şi a-şi consuma resurse 
importante fără să atingă vreodată rezultatul la care se aşteaptă. 

Prin urmare, 7 mai este un interval interesant pentru cel care reuşeşte să 
se detaşeze de ceea ce vine spre el cu agresivitate sau caracter urgent. Fie ca asta 
înseamnă reviziunea unor cunoştinţe, contactul cu persoane situate pe o treaptă 
superioară a societăţii, fie că îşi retrăieşte o dramă personală, toate aceste lucruri, 
pentru individul care se poate detaşa, sunt altă experienţă a vieţii. Nimic din ceea 
ce se întâmplă acum nu are caracter decisiv deşi în mod paradoxal urmărim să ne 
apropiem de evenimentele care au amplitudine care se întind pe o perioadă mare 
de timp sau pe suprafeţe mari. Încercăm astfel prin acest gen de raportare să 
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înţelegem cumva ce ni se întâmplă, să înţelegem de unde atâta agitaţie în planul 
social, poate chiar să înţelegem în ce constă caracterul virulent al unor personaje 
care nu au altă grijă decât să se preocupe de ceilalţi. Acest fundal care are în special 
la baza prietenia pe care încearcă Luna să o construiască cu Junon şi Jupiter 
înseamnă relaţii sănătoase sau nevoia de a construi relaţii sănătoase, de a încerca 
diferite variante, poate chiar în orb, fără a avea certitudinea unui câştig şi de a 
proceda bine alegând să cultivăm această atitudine. Careul pe care Luna îl 
împlineşte cu Pluton în timpul nopţii ne aduce o agitaţie în planul emoţiilor, vise 
bizare ori insomnie. 

Grijile acestei zile sunt mai mult legate de informaţie, nu neapărat de 
amploarea evenimentelor şi nici de caracterul periculos, distructiv sau negativ al 
evenimentelor din trecut aşa cum ni le amintim azi. Astăzi ne gândim ce facem cu 
toate lucrurile pe care le-am traversat ori unde ajungem cu cheltuielile sau cu 
investiţiile pe care dorim să le facem azi. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a profita de 
fereasta îngustă dată de cele două sextile pe care Luna le împlineşte cu Junon şi 
respectiv Jupiter în intervalul 8,04-15,40 pentru că doar prin cultivarea acestei 
atitudini echidistante, prietenoase sau flexibile, reuşim să facem un slalom eficient 
între calităţi şi defecte, reuşim să gestionăm fondul unei zile care ne apăsă cu 
finalităţi pe care nu avem cum să le atingem cu energia de acum sau care ne 
amplifica sentimentul vinovăţiei faţă de anumite episoade ale trecutului asupra 
cărora nu mai putem interveni. Dacă reuşim să dezvoltăm un sentiment de 
prietenie faţă de tot ceea ce se întâmplă în jur, faţă de lucruri sau fiinţe, faţă de tot 
ceea ce are sau nu viaţa, reuşim să invocăm o energie a echilibrului aceea care nu 
ne recompensează pentru modul cum am ales să fim sau pentru ceea ce ne lipseşte 
acum, ci ne scoate din tot acest context dureros şi ne duce în punctul lipsit de 
pericol de unde cu eforturi proprii să pornim pe un drum. Cine se aşteaptă de la 
această zi să primească recompense speciale pentru simplul fapt că îşi dovedeşte 
priceperea ori că a suferit anumite abuzuri va fi extrem de dezamăgit pentru că nu 
acesta este mesajul ei. 

 
Miercuri, 8 mai 

Miercuri  8- 5-2013  3:33 Mercury (Tau) Con (Tau) Mars 
Miercuri  8- 5-2013  4:45 Mercury (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Miercuri  8- 5-2013  6:11    Luna (Ari) Sex (Gem) Lilith 
Miercuri  8- 5-2013  7:08    Mars (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Miercuri  8- 5-2013 13:09    Luna (Ari) --> Taurus 
Miercuri  8- 5-2013 23:09    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 

 
Astăzi suntem mai curajoşi pentru că Mercur va împlini o conjuncţie cu 

Marte şi respectiv un sextil cu Chiron. De partea cealaltă, Marte împlineşte şi el un 
sextil cu Chiron şi toate acestea când Luna se afla în domiciliul său , în Berbec, 
urmând ca în preajma orei 13,00 Luna să treacă în Taur şi, spre seară, cu puţin 
timp înainte de miezul nopţii, să împlinească primul său aspect din această zodie - 
un sextil cu Neptun. 

Mulţi vor considera că 8 mai este ziua în care trebuie să spună lucrurilor pe 
nume, să spună tare răspicat, să-şi scoată asul din mânecă şi să intervină în forţă pe 
zona publică ori să răstoarne ordinea lucrurilor aşa cum era cunoscută până ieri, în 
ideea că toate aceste agresiuni sau intervenţii pe care le face pe zona publică îi va 
ajuta să recâştige un preţ. Mercur în Taur de acum înseamnă, printre altele, 
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recâştigarea dreptului la respect: respectul de a şti, de a sta în fața celorlalţi, de a 
străluci, respectul de a exista undeva într-un loc fie şi numai că element de decor, 
chiar şi fără a avea vreo importanţă practică. Această ciudăţeniei pe care o lansează 
Mercur din Taur vine din conjuncţia lui Mercur cu Marte care înseamnă idei 
puternice şi exprimate pe un ton ridicat și din sextilul lui Marte cu Chiron care 
înseamnă energie pozitivă, energiei care nu poate fi oprită. Rezultatele acestei 
combinații vor încerca să se impună în faţa celorlalţi prin imitaţie. Imitaţia va veni 
din sextilul lui Mercur cu Chiron şi care, în acest context în care şi Mercur şi Marte 
au fiecare cu Chiron o relaţie, înseamnă o imitare a unei metode, construirea unui 
aparat după un prototip nefinalizat, obţinerea unor informaţii prin furt sau 
folosirea unei idei preluată dintr-un alt autor care nu este citat. Aşa cum este de 
aşteptat, rezultatul este spectaculos, unor pozitiv, impunător, este atrasă atenţia 
auditoriului şi, pe baza acestor demersuri, sunt obţinute rezultate remarcabile. 
Pentru că studiem astrologia şi ştim că anumite elemente de detaliu pot să încline 
foarte mult balanţa, este important să observăm azi că în tot acest context benefic 
pozitiv, încurajator, încărcat de forţă şi dinamism intervine un aspect siropos 
(sextilul Luna-Lilith) care îi constrânge pe cei care se implică în această mobilizare 
de idei sau de valori să considere că doar drepturile personale sunt importante și, 
din această cauză, sunt îndreptăţiţi să fure. Nu vor folosi acest cuvânt pentru că 
întregul ansamblu al zilei este benefic, ci vor considera că se inspiră, că se 
documentează, că sunt susţinuţi ori că li s-a sugerat în treacăt fără vreo pretenţie 
lucrul acesta şi doar lor le revine privilegiul de a vinde corespunzător această 
informaţie. 

Dacă Mercur în Taur reuşeşte să ne bulverseze cu această nevoie de a fi în 
centrul atenţiei, ajutat şi de Marte, el mai intervine şi cu nevoia de a transforma 
orice în valori universale. Pentru cei mai mulţi dintre oameni valoarea universală 
este cea pecuniara. Banul este elementul în care se transformă orice valoare şi de 
aceea el devine un etalon al cuantificării. Taurul nu este însă un element 
superficial, chiar dacă Mercur reușește să scoată şi să exprime acum această latură. 
Prin muncă Taurul descoperă că valorile importante reprezintă un cumul de factori 
în care banul, ca mijloc universal de evaluare a muncii, şi patrimoniul personal, ca 
baza pe care îşi construieşte tot edificiul personal, reprezintă doar o parte. 
Ansamblul său este greu de definit pentru cel care munceşte pentru că el îşi judecă 
munca după rezultate, iar rezultatele, în ansamblul lor nu pot fi transformate toate 
în bani. Elementele de morală, de tradiţie, elementele ce ţin de un anumit cult, nu 
neapărat religios, ci de un crez, sunt cele care trebuie să facă parte din valorile 
universale ale acestei zile. Acolo unde ele nu sunt prezente avem de-a face cu un 
furt grosolan de idei, cu un abuz de putere, cu o intervenţie agresivă, ce se soldează 
cu un abuz de putere, cu o intervenţie agresivă în sfera ideilor și a părerilor 
personale cu un rezultat eminamente pozitiv pentru cel care acţionează, dar, în 
acelaşi timp, cu unul dramatic pentru cei care se află de partea cealaltă a baricadei. 
Sigur, mulţi se vor întreba de ce există două tabere dacă predispozițiile planetare 
sunt echidistante. Azi cei care pierd sunt cei care au ales acest lucru, sunt cei care 
preferă să se mulţumească cu puţin, care preferă să-şi trăiască viaţa în simplitatea 
şi armonia altor energii decât a acelora care se vehiculează mai mult aici în această 
lume. Alegerea lor este în afară sextilului Luna-Mercur. Ei nu vor să păcălească, ci 
vor să se separe de lumea care s-a transformat într-un tăvălug. În încercarea lor de 
a fugi din fața tăvălugului unii dintre ei sunt prinşi pentru că, probabil, datorită 
unor conjuncturi ce pot fi citite pe horoscopul personal, aceştia nu dispun de 
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suficient de multă putere pentru a contracara acest imens balon de bolovan care pe 
deasupra mai şi cânta. 

Ziua ne încurajează însă spre a ne cultiva anumite talente sau spre a ne 
apropia de acele metode şi tehnici de vindecare menite să ne extindă câmpul 
conştiinţei ori să ne aducă prin inspiraţie acele informaţii care să ne restabilească 
echilibrul. Pentru unii echilibrul înseamnă redobândirea puterii de a munci ori a 
plăcerii de a-şi duce viaţă mai departe în linişte, de a se izola. Pentru alţii 
vindecarea, revigorarea înseamnă ridicarea din locul unde a fost izbit şi demararea 
unui nou atac. Toate aceste lucruri sunt încurajate azi pentru ca planetele sunt 
obiective şi ele distribuie energia în mod echidistant către toate fiinţele. Cine alege 
să folosească energia pentru a-şi promova excesiv de mult valorile individuale în 
detrimentul celorlalţi mai târziu, când se va încheia această lună a acţiunii, adică la 
finalul lunii mai şi începutul lunii iunie, va da socoteală pentru aceste nesăbuinţe. 

Prin urmare, 8 mai este o zi de acţiune, dinamică, o zi în care mulţi vor uza 
de forţă, vor interveni în acţiuni menite să-i devieze de la Cale ori să le ofere 
senzaţia că nu au nevoie să meargă pe un traseu, ei îşi pot construi singuri propriul 
drum în viaţă. Deşi această idee seamănă cumva cu mesajul venit din zodia 
Capricorn (Eu sunt făuritorul propriului destin) relaţia pe care Mercur din Taur o 
realizează cu Chiron din Peşti, pe fondul celor două aspecte (conjuncţie Mercur-
Marte, sextil Marte-Chiron) se simulează sau se imită această ideea înţeleaptă. 
Mercur în Taur doreşte să iasă în evidenţă prin abundenţă, prin prosperitate, prin 
prospeţime şi va reuşi să obţină toate aceste avantaje imitând mijloacele care au 
fost probate în timp. Imitaţia este atât de adânc implementată în structura 
individului încât nici individul însuşi nu-şi va da seama că a copiat sau a furat. El va 
considera că a preluat o idee şi că este treaba lui modul cum o vinde sau o prezintă, 
ba mai mult energia acestei zile îl îndeamnă pe individ să considere că este 
important doar ceea ce se vinde, doar ceea ce se transformă într-o valoare circulară, 
doar ceea ce se exprimă prin bani sau un element universal de apreciere a valorii. 
Trecerea Lunii în Taur în a doua parte a zilei şi împlinirea sextilului Luna-Neptun, 
seara, cu puţin timp înainte de miezul nopţii, înseamnă deplasarea individului către 
o zonă mai puţin periculoasă. Sigur, şi aici există un revers al medaliei în sensul că 
ceea ce este mai puţin periculos pentru un individ ar putea să reprezintă doborârea 
unui duşman. Zodia Taur încurajează şi acest gen de practici în sensul că unii ori îşi 
construiesc ziduri, impenetrabile, ori le dărâma celorlalţi zidurile pentru a-i avea 
tot timpul în centrul atenţiei, pentru a-i urmaşi pentru a le şti mutările, în aşa fel 
încât să fie tot timpul pregătit în faţa unui atac iminent. Pentru că avem trei 
combinaţii foarte interesante, cele legate de poziţiile planetelor Mercur, Marte, dar 
şi de poziţia Lunii în Taur, toate aceste elemente sunt scoase la lumină din 
străfundurile semnului, în aşa fel încât să le vedem foarte clar şi foarte bine, aşa 
cum uneori nu reușim să le vedem nici la nativii care se exprima foarte clar şi foarte 
bine. Zodia Taur este un semn închis, greu de citit, greu de explorat, tocmai de 
aceea se consideră că 8 mai este o zi privilegiată pentru cei care doresc să înţeleagă 
şi să aprofundeze trăsăturile acestei zodii minunate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cultiva azi un respect faţă de 
oameni, chiar dacă el nu este arătat verbal sau prin gesturi, mintea trebuie să fie 
orientată către respectul pe care noi ca fiinţe suntem invitaţi să-l avem faţă de 
celelalte fiinţei cu care suntem aici în această lume pentru a explora şi a descoperi 
ce înseamnă de fapt viaţa. Aflat într-un proces atât de complex de explorare a vieţii 
este de la sine înţeles că diversitatea interacţiunilor să ne ducă la bucurii sau tristeţi 
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adânci, adică să parcurgem o gamă destul de largă caracteristici şi trăsături, de 
acţiuni şi îndemnuri de la bine la rău şi nu acestea trebuie să ne constrângă spre a 
avea respect faţă de oameni, ci respectul trebuie acordat gratuit, fără o condiţie 
prealabilă. 

 
Joi, 9 mai  

Joi  9- 5-2013  3:35    Luna (Tau) Opp [Sco] Saturn 
Joi  9- 5-2013  4:26 Mercury (Tau) Squ (Aqu) Juno 
Joi  9- 5-2013 11:27    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 
Joi  9- 5-2013 14:55    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Joi  9- 5-2013 16:52    Luna (Tau) Con (Tau) Mars 
Joi  9- 5-2013 18:03   Venus (Tau) --> Gemini 
Joi  9- 5-2013 19:12    Luna (Tau) Squ (Aqu) Juno 
Joi  9- 5-2013 21:45 Mercury (Tau) Opp [Sco] North Node 
Joi  9- 5-2013 22:01    Luna (Tau) Opp [Sco] North Node 
Joi  9- 5-2013 22:05    Luna (Tau) Con (Tau) Mercury 

 
Lucrurile azi se desfăşoară într-un mod periculos. În primul rând, Venus, în 

cea mai mare parte din zi va fi pe gradul anaretic din Taur, apoi Mercur va fi în 
fereastra conjuncţiei cu Coada Dragonului şi, de asemenea, vom fi în ultima zi a 
ciclului lunar. Mâine, vineri, 10 mai vom avea de traversat Luna nouă împlinită 
înainte de răsăritul Soarelui, practic în noapte de joi spre vineri. Asta va face din 
ziua de 9 mai un interval apăsător, complicat, confuz care să nu ne mai ofere atât de 
multă libertate aşa cum s-a-ntâmplat ieri, chiar dacă unii, în virtutea inerţiei vor 
considera că dacă le-a mers ieri într-un anumit fel, le va merge şi astăzi. Chiar de 
dimineaţă vor fi bruscaţi de faptul că acele relaţii prietenoase pe care le-au 
întreţinut ieri astăzi nu vor mai funcţiona. Vor fi criticaţi chiar de prieteni, vor fi 
judecaţi de asociaţi şi puşi la colţ chiar de cei care au încercat să-i ajute. Această 
schimbare de registru are o finalitate bună în sensul că este sancţionat orgoliul 
nemăsurat din ziua anterioară nu dorinţa de echilibru şi armonie. Această dorinţă 
de echilibru şi armonie, care practic am început-o în ziua de marţi, va primi astăzi o 
lovitură puternică. Nu va fi afectată corpul, nu vor fi afectate concluziile la care am 
ajuns în ultimele zile, ci doar acţiunile în care suntem implicaţi. Aceste acţiuni, 
pentru că Lună înainte de răsăritul Soarelui va împlini o opoziţie cu Saturn, vor 
trece prin momente de confuzie, vor fi frânate, preschimbate, înlocuite sau oprite. 
Oprirea unui demers va aduce careului Mercur-Junon o forţă negativă care-i va 
speria pe oameni. Tonul, atitudinea, critica sau chiar sancţiunea vor fi răstălmăcite, 
interpretate şi mulţi din protagonişti îşi vor declara război neînţelegând că de fapt 
nu este sancţionată persona, ci acea parte a comportamentului său care a depăşit o 
limită. 

Venus anaretic din Taur va încerca să insiste mult pe această idee de 
nedreptate, pe caracterul recalcitrant al individului şi îi va încuraja pe cei care au 
depăşit limita în zilele anterioare să-şi menţină comportamentul în ideea că 
acumulările foarte mari le garantează, chiar după o sancţiune, că vor mai rămâne 
cu ceva. 9 mai devine, aşadar, cea mai importantă zi a săptămânii, cea mai grea, cea 
mai apăsătoare, cea mai complicată pentru că, prin împlinirea conjuncţiei dintre 
Lună şi Marte şi apoi, ca un ultim aspect al zilei, a conjuncţiei dintre Lună şi 
Mercur urmând ca în noaptea dintre joi şi Vineri Soarele şi Luna să atingă 
conjuncţia lor (Lună nouă), se întăreşte steliumul de pe zodia Taur care aduce în 
pragul unui moment colosal nevoia de confort material, plăcerea, necesitatea de a 
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pune bazele unei colaborări sau de a pune temelia unui proiect. Din nefericire acest 
moment colosal este supravegheat îndeaproape de Saturn din Scorpion care va cere 
indivizilor să se priceapă la lucrurilor pe care doresc să le pună în aplicare înainte 
de a demara acest proiect. Această atitudine poate fi numită drept audit sau 
verificare periodică sau autoanaliza ori evaluare internă. Indiferent de denumirea 
aleasă, intervenţia agresivă a lui Saturn asupra acestui stelium este mult mai 
dificilă, mai apăsătoare şi mai grea decât celelalte steliumuri pe care le-am parcurs 
din februarie încoace, pe fiecare zodii pe care le-am tranzitat împreună cu Soarele 
(Vărsător, Peşti şi Berbec). 

În felul acesta, ideea de sancţiune este pusă pe picior de egalitate cu ideea 
încheierii unui drum. Cei care sancţionează vor motiva “Nu se mai poate, nu mai 
putem nu mai putea tolera aşa un comportament�, iar cei care au fost opriţi în 
demersul lor se vor bucura sub îndemnul lui Venus anaretic din Taur vor spune 
�Bine că ne-a mers până aici�. 

Condiţia principală, aceea care ne ajută să controlăm energia acestei zile, sau 
să-i descoperim acesteia mesajul pozitiv este dat de măsură. O altă trăsătură care 
ne vine din Taur, aceea a măsurii, va putea fi văzută azi într-o manifestare foarte 
variată. Fiecare om are propria lui măsură şi sub îndemnul steliumului din Taur 
fiecare va dori să-şi impună propria măsură, pentru a câştiga mai mult sau pentru a 
se stabiliza mai tare în terenul pe care l-a ales. 

Trecând în Gemeni, Venus va aduce un suflu nou. Vom simţi o înclinaţie mai 
mare spre conversaţie, spre teatru, spre a ne exprima într-un anumit fel, spre a 
simplifica mult lucrurile, spre a simţi mai puţin şi a ne distra mai mult. Asta 
înseamnă că vom căuta chiar din spaţiul acestei zile să oferim ideii de greutate o 
contramăsură, în sensul că vom dori să ne destindem în segmentul care ne apasă 
cel mai mult, chiar dacă nu aceasta este soluţia. 

Venus în Gemeni se joacă foarte mult şi din această nevoie de a transforma 
lucrurile serioase într-o distracţie poate pune individul în faţa unor situaţii penibile 
în care să nu mai greşească prin a acorda atât de multă importanţă lucrurilor care 
nu sunt de maximă urgenţă, ci prin a ridiculiza sau a lua în uşor pe cele care sunt 
importate. În felul acesta, Venus, împărţind ziua în două intervale, realizează 
delimitarea oamenilor în două categorii, în sensul că pe de o parte îi vom avea pe 
cei care sunt duri, puternici în crâncenaţi în a-şi rezolva problemele, iar de partea 
cealaltă vor fi cei care vor claca în fata responsabilităţilor şi le vor amesteca pe 
acestea cu lucrurile care au importanţă arătându-se indiferenţi sau detaşaţi 
complet de tot ceea ce înseamnă efort personal, seriozitate ori disciplină. 

Această nouă poziţie a lui Venus, chiar dacă aduce o mare uşurinţă în 
exprimare, eleganță, jovialitate, gust pentru forma şi culoare, ea nu are disciplina. 
Or, implicarea lui Mercur în conjuncţia cu Coada Dragonului pe axa Taur-Scorpion 
vine să ne sancţioneze pe o lipsă de disciplină pe care am abordat-o anterior. 
Anterior Venus nu a fost în Gemeni, ci în semne care nu a îndreptat energia acestei 
planete către dispreţul faţă de disciplină, ci lipsă ei a fost o consecinţă a unor 
acţiuni care au scăpat de sub control. Acum lipsa de disciplină este exprimată 
implicit şi intenţionat. Este de la sine înţeles că această ipostază va avea o greutate 
aparte în sensul că Luna nouă se va suprapune peste Coada Dragonului, adică vom 
avea o Lună nouă suprapusa cu Axa Dragonului, ceea ce aduce acestei zile, acestei 
săptămâni, o greutate şi o importanţă covârşitoare. Mulţi vor considera că acţiunile 
lor sunt cele care îi salvează sau îi adânceşte şi mai mult în complicaţii, însă este 
greu de stabilit dacă un singur element poate să conducă pe un asemenea drum.  
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Ceea ce ştim cu certitudine este că acest stelium din Taur care găzduieşte 
întâlnirea luminariilor ce se suprapun peste Axa Dragonului, aduce o mare 
diversitate de acţiuni, o  mare varietatea de atitudini de stări încât pe unii ar putea 
să-i ia pur şi simplu ameţeala, să aibă impresia că acţionează pe două fronturi în 
acelaşi timp, că sunt interiorizaţi şi exteriorizaţi în acelaşi timp, că trăiesc în mod 
bizar stări sufleteşti pe care nu şi le pot explica şi care în conceptele pe care le-a 
vehiculat până acum ar putea să-i facă să se creadă oameni nebuni. Categoric nu 
este vorba de nebunie, nu este vorba despre pierderea controlului mental, ci este 
vorba doar de o mare diversitate de aptitudini şi stări, cu care rar ne întâlnim de-a 
lungul vieţii. 

Prin urmare, 9 mai este o zi deosebit de importantă pentru această 
săptămână, dar şi pentru această lună în sensul că aduce împlinirea acestui stelium 
pe Taur care se suprapune cu Axa Dragonului. Acest stelium, în accepţiune 
comună, aduce o nevoie de concret, de acumulări materiale, de investiţie, o nevoie 
de a ne recâştiga plăcerea şi bucurie a de a trăi prin obiecte, prin contacte, prin 
revizuirea unor asocieri ori prin repararea unor greşeli în care elementul definitoriu 
să fie dat de modul cum ne purtăm cu ceilalţi sau de modul cum ceilalţi ne-au 
răspuns. 

Acest tip de relaţionare este astăzi văzut în mod disproporţionat. Orice 
orientare către societate este privită cu o anume duritate în sensul că nu putem să 
ne separăm de efectele negative ale unei administrări proaste ale unui fond sau de 
moda conceptului de criză. 

Oamenii sunt astăzi curajoşi însă curajul nu are intensitatea zilei de ieri, el 
este mai curând constrâns să se exprime, împins de la spate, de o teamă, de un 
pericol iminent, acela de a fi lăsaţi baltă de un individ ori de a ceda în faţa unei 
opoziţii ori în fata unor etape. 

Astăzi oamenii fug după confort, sunt într-o goană teribilă de a recupera ce 
au pierdut, de a-şi proteja de o sancţiune avuţia, patrimoniul, de a invoca 
nevinovăţia sau acolo unde ea este evidentă de a solicita circumstanţe atenuante. În 
a doua parte a zilei vor vâna plăcerile desconsiderând toată această responsabilitate 
care i-a apăsat în prima parte a zilei, până în preajma orei 18,00, şi vor încerca să 
transfere greutatea pe umerii altora. Pentru că şi azi planetele sunt obiective şi 
această tendinţă de a transfera responsabilitatea pe umerii altora va fi vizibilă în 
cazul tuturor, planul social se va transforma într-o scenă unde toate replicile au 
incluse o negaţie. Astăzi, 9 mai, oamenii sunt prieteni cu negaţia, sunt prieteni cu 
tot ceea ce-i îndreaptă către a anula un rezultat, a anula o stare de confort pentru a 
o înlocui cu alta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti înainte de toate că 
9 mai este o zi extrem de grea, apăsătoare, agresivă, menită să genereze efecte pe 
termen lung pe care sa nu reuşim acum, cu instrumentele pe care le avem să le 
cuantificăm. Suntem în acelaşi timp pe lângă expuşi riscului de a produce efecte 
negative pe termen lung şi protagoniştii ultimei zile lunare care adună în ea efectele 
acţiunilor pe care le-am hrănit de-a lungul ultimelor patru săptămâni. Mâine, pe 
Luna nouă, vor căpăta o nouă orientare, vor fi aşezate pe alte bază care, să sperăm, 
vor fi mai puţin agresive. Săptămâna însă nu şi-a spus ultimul cuvânt, pentru că 
mâine avem de parcurs Luna nouă, dar și pentru că finalul săptămânii ne aduce o 
noua conjuncție Soare-Mercur în cazimi. Menţinându-ne în sfera acestei zile, ca 
recomandare, nu trebuie să uităm că acum cine seamănă vânt culege culege 
furtună. 
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Vineri, 10 mai 

Vineri 10- 5-2013  3:28     Sun (Tau) Con (Tau) Luna (New Moon) 
 
10 mai aduce împlinirea conjuncţiei dintre Lună şi Soare. Luna nouă din 

Taur care se împlineşte azi ne aduce în faţa unei selecţii importante. Azi sunt 
demarate acele proiecte care ne ajută să selectăm cercul de cunoscuţi, să schimbăm 
prioritatea evenimentelor sau să ne desprindem în totalitate de anumite lucruri 
care nu au perspectivă, care nu ne duc nicăieri şi care, după părerile pe care le avem 
acum, ne împovărează şi ne creează doar probleme. Lupta cu problemele, cu 
complicaţiile, cu neputinţele, cu durerile sau cu incertitudinile reprezintă deviza 
acestei fază, deviza acestui început şi el va avea conotaţii existenţiale foarte 
interesante pentru că se suprapune peste axa Dragonului. În preajma Lunii noi îi 
avem pe Mercur și pe Marte şi, ceva mai departe, o avem şi pe Venus abia intrată în 
zodia Gemeni. Toată această aglomerare de planete de pe acest segment zodiacal ne 
pune în faţa unor decizii categorice. Pentru unii aceste decizii categorice reprezintă 
o stare de fapt a lucrurilor, o urmare absolut firească într-un demers pe care le-au 
iniţiat în luna anterioară sau cel mai târziu de la începutul lunii încoace. 

Chiar dacă pentru anumite persoane unele lucruri vin de la sine, faptul că 
Jupiter se află în continuare în careu cu Chiron sau că Marte împlineşte de 
asemenea un careu cu Junon pune o greutate foarte mare pe această selecţie a 
priorităţilor. 

Unii vor prefera să se lase în voia lucrurilor, gândindu-se că dacă viaţa însăşi 
face selecţie le va fi mult mai simplu, mult mai uşor şi, în felul acesta, li se 
garantează succesul, gândindu-se cu teamă că dacă decid şi în cazul acesta finalitate 
ar putea să nu fie cea pe care şi-o doresc. Este adevărat, de-a lungul ultimelor luni 
au dovedit că anumite decizii în momente importante nu au fost luate cum trebuie, 
nu au fost corect adoptate şi se tem ca nu cumva să reproducă istoria. Venus în 
Gemeni evidențiază această suspiciune şi, combinându-se cu greutatea care vine 
din zodia Taur, toate aceste probleme care ţin de factorul decizional se vor consuma 
în intimitate, în gânduri, în sufletul fiecărui individ, în forul interior fără a fi 
împărtăşite, fără a fi exprimate pe zona publică fără a se lăsa fie şi numai puţin să 
se vadă efortul intens pe care-l face individul pentru a îndeplini lucrurile comune. 

Luna nouă de azi accentuează această relaţie cu patrimoniul, cu nevoile 
personale, impunând peste determinarea care vine din afară ideea că prin munca 
fiecare este capabil să-şi construiască propriul destin ori să şi-l îndrepte pe calea 
cea bună. Prin faptul că îl avem pe Chiron în conjuncţie perfectă cu ascendentul 
momentului de Lună nouă relaţia de sextil care se construieşte între asteroidul 
spiritualității şi conjunctia luminariilor reprezintă elementul miraculos al acestei 
zile şi adevărata inspiraţie, adevăratul factor interior care ne ajută să depăşim 
obstacolele sau să luăm cea mai bună şi cea mai corectă decizie. Sextilul lui Chiron 
cu Luna nouă, legând zodiile Peşti şi Taur, aduce în această perioadă consolarea 
privită ca vindecare, iar vindecarea acestei zile poartă o altă amprentă decât s-a-
ntâmplat anterior, pe cea vindecării destinului. Acest concept contestat de unii 
pasionaţi de ezoterism reprezintă o combinaţie de forţe care uşurează povara 
karmică, deschide drumuri noi şi asigură o atât de bună şi de flexibilă înţelegere 
încât individul să poată valorifica mult mai bine toate lucrurile pozitive şi puternice 
pe care le are în preajmă. Pentru unii asta înseamnă depăşirea acestor obstacole, 
pentru alţii înseamnă regăsire de sine, adică regăsirea utilităţii elementelor pe care 
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le au tot timpul în jur. Energia zodiei Taur care ne inundă acum, pentru că 
beneficiază de influxuri pozitive din partea lui Pluton, care îl implică pe Chiron 
într-un triunghi minor şi îl transformă în planetă focar, aduce deciziilor simple şi 
curajoase ale acestei zile o amploarea şi o deschidere cu totul specială. Un simplu 
gest, o simplă deciziei care lăsa impresia de uşurinţă sau de cursivitate are în spate 
o forţă subtilă impresionantă. Inspiraţia acestei zile nu reprezintă o întâmplare, 
nici un cumul de factori obligați să acţioneze în direcţia aceasta, ci reprezintă rostul 
unor eforturi anterioară făcute în orb, fără a avea certitudinea unei finalităţi. Astăzi, 
prin impactul pe care-l are Chiron, ca asteroid al spiritualităţii, asupra momentului 
de de Lună nouă, ne întâlnim cu o recompensă, cu o plată, cu o compensare a 
eforturilor anterioare. Pentru că toată ziua Luna va fi în Perioada fără direcţie, 
acţiunile în forţă, dinamismul, relaţia cu societatea, cu comunitatea vor trece 
printr-o criză. Nu se vor evidenţia prin dinamism ori expresivitate, însă în spatele 
acestora, în mintea şi-n sufletul fiecăruia se produc schimbări colosale, se 
declanşează un mecanism de vindecare, de autoreglare, menite să-l ajute pe individ 
să-şi depăşească multe dintre obstacolele care l-au agasat de la începutul lunii şi 
până acum. Luna nouă de azi, îl pregăteşte pe individ pentru următorul careu 
Uranus-Pluton care se va împlini pe 21 mai. 

Prin urmare, 10 mai reprezintă o zi în care ne întâlnim cu propria fiinţă, cu 
propriile fapte. Pentru unii poate deveni o zi de investigare, de autoanaliza care în 
acelaşi timp reprezintă şi punctul de pornire pe un alt traseu. Luna nouă de azi ne 
deschide un nou traseu care se va susţine foarte mult pe eforturi făcute de la 
începutul anului încoace. Multe dintre muncile pe care le-am făcut, multe dintre 
demersurile pe care le-am alimentat până acum nu au atins încă rezultatele finale, 
nu au atins stadiul final, nu ne-au încântat cu rezultatele lor, însă azi ele se văd 
mult mai bine şi pe acestea ne susţinem etapele următoare. 

Unii se vor simți privilegiaţi, evidenţiaţi, ajutaţi, susţinuţi de comunitate, 
susţinuţi de cei din preajmă, încurajaţi să se exprime şi lăudaţi sau recompensaţi 
pentru activităţi pe care le-au prestat anterior şi despre care au crezut că nu vor fi 
niciodată apreciate. Bucurându-se de toate aceste lucruri sau mirându-se de faptul 
că le-a fost apreciata munca vor construi acţiunile următoare deschizându-se mult 
mai uşor faţă de cei din jur şi reuşind să se exprime mai mult idealist decât 
materialist. Greutatea pe care o pune steliumul din Taur acum îi va constrânge pe 
aceştia să ceară recompensa şi pe viitor. Vor dori ca acest gen de apreciere să se 
reproducă şi în viitor şi vor uita că acum beneficiază de un context care are şi o notă 
subiectivă. Aprecierile nu sunt 100% obiective, ele pot constitui şi o breşă de 
siguranţă şi pot veni şi pe un deficit de încredere pe care un grup îl deține. 

Acest deficit de încredere poate lua înfăţişarea unui gol de informaţii sau a 
informaţiilor eronate despre un anumit individ şi prin această eroare individul în 
sine să fie promovate. Valorile acestuia sunt solide însă modul cum sunt evaluate 
sau apreciate reprezintă doar o ipostază specifică acestei săptămâni, fără a putea fi 
reprodusă în viitor. Ceea ce va conta în viitor va fi amploarea şi determinarea cu 
care individul va porni pe un nou drum în urma evaluării de acum, nu și metoda 
folosită. Ceea ce reprezintă Luna nouă de azi constituie un mare beneficiu pentru 
destin, nu rezultatele în sine pe care le aşteptăm. Următoarele etape, pe care nici 
măcar nu le putem intui acum, se vor încadra pe aceeaşi filieră a acţiunilor 
neapreciate în momentul în care vor fi săvârşite. Pe viitor această schema 
reprodusă va genera un nou gol sau va aştepta un nou moment prielnic, aşa cum 
este acesta de azi. Schema pe care o predispune Lună nouă pentru următoarele 
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patru săptămâni este strâns legată de simţul realităţii, de selectarea priorităţilor, de 
modul cum ne consumăm energia pentru a da viaţa unui ideal creator sau pentru a 
însufleţi temeri, frici, griji ireale, acelea legate de nevoile de subzistenţă, nevoia de a 
strălucit în societatea, de a ne câştiga un loc, de a ne redobândi un drept ori de a fi 
apreciaţi pe măsură muncii. Următoarele patru săptămâni nu încurajează 
aprecierea muncii, ci doar ne duc în direcţia aceea fără să ne spună când anume se 
va petrece aceste lucru. 

Pentru că o parte din exergia acestei faze a Lunii ne pregăteşte pentru careul 
Uranus-Pluton din 21 mai recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi 
de predispoziţiile acelei zile pentru a ne gândi mai mult la viitor, la stabilitatea 
afectivă, sufletească, pentru a fi împăcaţi cu ceea ce facem, cu ceea ce suntem şi cu 
ceea ce avem în preajmă. Orice dorinţă suplimentară înseamnă declanşarea unui 
nou mecanism care ne consumă din rezervele pe care le avem acum. Dacă privim 
tot ceea ce avem acum cu modestie şi cu răbdare vom fi mulţumiţi şi bucuroşi cu tot 
ceea ce avem în jur fără a pretinde vieţii mai mult. 

 
Sâmbătă, 11 mai 

Sambata 11- 5-2013  0:20    Luna (Tau) --> Gemini 
Sambata 11- 5-2013  3:48    Luna (Gem) Con (Gem) Venus 
Sambata 11- 5-2013 10:43    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Sambata 11- 5-2013 19:29    Mars (Tau) Squ (Aqu) Juno 
Sambata 11- 5-2013 22:07    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 

 
Careul pe care Marte îl împlineşte cu Junon înseamnă că dorinţele pe care le 

dezvoltăm sunt în disonanţă cu interesul de grup. Acest interes de grup, pentru că 
este vorba despre careu, se limitează doar la sferă privată, la familie, la cercul de 
prieteni, nu neapărat la relaţiile pe care le avem cu colegii de serviciu sau cu 
comunitatea în general. Această relaţie cu comunitatea poate trece printr-o criză 
dacă avem de-a face cu indivizi care confundă viaţa privată cu exprimarea socială, 
cu societatea şi preferă, din obişnuinţă sau dintr-o educaţie proastă, să îşi spele 
rufele în public. Fiecare individ sau fiecare cuplu trece la un moment dat prin 
momente de criză, prin momente neplăcute în care fie nu sunt de acord, fie nu 
merge în aceeaşi direcţie cu comunitatea ori consoarta şi asta înseamnă că 
traversează unui impas. Însă, de aici şi până la a evidenţia aceste probleme în 
cadrul societăţii, la a le face publice sau a le prezenta ca pe nişte informaţii 
valoroase despre cuplu, despre viaţa privată, este un drum foarte lung. În general, 
acest gen de practici reprezintă indiciul unei educaţii proaste sau a carenței de 
educaţie ori a lipsei de cultură. 

Unghiurile de azi și implicit careul care se realizează între Marte din Taur şi 
Junon din Vărsător au ca scop sensibilizarea opiniei publice referitoare la o 
problemă personală. Această ipostază astrală incită la făţărnicie, la denaturarea 
adevărului, la a convinge cu orice preţ un auditoriu, un grup pentru a obţine un 
avantaj material ori pentru a beneficia de a o satisfacţie care vine pe calea 
simţurilor. Dacă luăm în calcul şi faptul că pe acest unghi, Luna, ca fundal, trece în 
Gemeni, împlinind chiar de dimineaţa, înainte de răsăritul Soarelui, o conjuncţie cu 
Venus, apoi un careu cu Neptun, vom considera că afişarea problemelor personale 
în public constituie o soluţie ce ne va pune în faţa unor situaţii extrem de 
complicate, de penibile şi, prin acest îndemn la desconsiderarea intimităţii sau 
disciplinei, să fim pe punctul de greși foarte mult. 
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11 mai nu reprezintă o zi în care să înţelegem în ansamblu care sunt 
consecinţele faptelor. Vom urmări să combatem un stres sau să obţinem satisfacţie 
prin ceea ce facem, să ne simţim bine, să ne destindem şi pentru asta vom cheltui 
tot ceea ce avem, vom consuma o mare parte din resursele pe care le avem şi acesta 
reprezintă un mare neajuns al zilei şi al săptămânii deoarece consumul pe care-l 
realizăm, investiţiile pe care le facem nu ne duc nicăieri. 

Acest careu dintre Marte şi Junon, ce are ca fundal Luna din Gemeni, are şi 
un paradox. Cu cât încercăm mai mult să căutăm satisfacţie sau bucurie în ceea ce 
facem, cu cât încercăm să găsim în comunitate un individ sau un grup care să ne 
împărtăşească suferinţa, să ne dea crezare, să ne arate că avem dreptate chiar şi 
atunci când nu este aşa, cu atât mai mult ne adâncim în conflict, în tensiunea sau în 
dizarmonie. Acesta este un perpetuum mobile, o adâncire în dizarmonie care este 
alimentată de acţiunea în sine. Cu cât sărăcim în vitalitate, în bani, în cunoştinţe, în 
timp liber cu atât mai mult vom fi îngrijoraţi de perspectiva lucrurilor sau cu atât 
mai suspicioşi vom vreodată vom găsi persoana potrivită care să ne consoleze ori să 
ne redea echilibrul spre care tindem acum. 

Cei care preferă să-şi trăiască viaţa mai simplu, care nu-şi pun probleme 
existenţiale, care nu-şi fac planuri de viitor vor avea o zi de plictiseală. Plictiseala va 
fi elementul care-i va duce pe aceştia spre conflict. 

Prin urmare, 11 mai reprezintă o zi de gol în dimensiunea personală, o zi în 
care suntem în căutarea fericirii şi tot ceea ce face, toate mijloacele pe care le 
folosim nu fac decât să ne depărteze şi mai mult de aceasta. Careul pe care Venus şi 
Marte îl împlinesc azi declanşează un mecanism care consumă mai mult decât 
oferă. Ceea ce ne motivează reprezintă chiar elementul care ne sărăceşte cel mai 
mult. Dorinţa de a ne restabili echilibrul este atât de complicat sau greşit formulată 
încât ea ne duce spre individul sau spre grupul care ne va stresa cel mai mult, care 
ne va agita şi mai mult şi prin aceste acţiuni ne va depărta şi mai mult de ceea ce 
căutăm cu atât de multă insistenţă: fericirea. 

Este de la sine înţeles că niciun unghi astral oricât de benefic ar fi nu poate să 
ofere individului fericirea. Fericirea este un concept care are în astrologie un 
echivalent extrem de complex, în conjuncturi astrale, nu în simple unghiuri sau nu 
în simple conjuncturi astrale. Astăzi, dacă vom încerca prin simple acţiuni, prin 
uitare, prin desprindere de responsabilităţile pe care le avem, prin neglijare sau 
prin invocarea libertăţii ca element marcat de absenţa regulii vom îmbrăţişa 
dizarmonia, lipsa de coerență, ori superficialitatea. În felul acesta, descoperim că 
regula, precizia, muncă, seriozitatea reprezintă duşmanul acestei zile. Astăzi 
refuzăm să ne supunem unei recomandări, să credem în ceva, refuzăm tot ceea ce 
ne-ar putea încadra într-o regulă, într-o schemă sau măcar să ne lase această 
impresie. Astăzi dorim să fim liberi, iar această libertate este prost înţeleasă pentru 
că este pusă pe picior de egalitate cu defularea. Libertatea înseamnă absenţa 
constrângerilor, dar absenţa constrângerilor implică înţelegerea acţiunilor pe care 
le săvârşim. Careul dintre Marte şi Junon nu susţie înţelegerea acţiunii, ci susţine 
căutarea plăcerii, căutarea satisfacţiei prin elemente de factură internă, prin 
simţuri, prin ceea ce ştim deja sau prin ceea ce am înţeles că nu merită, dar nu 
dorim să recunoaştem. 10 mai înseamnă îmbrăţişarea acestor acţiuni care să 
convingă auditoriul că merităm ceea ce de fapt nu merităm. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândim de mai multe ori 
înainte înaintea unei acţiuni, de a combate plăcerea, de a ne impune disciplina prin 
explicaţii, muncă sau demonstraţii cu toate că nu vom reuşi să aducem acesteia 



Săptămâna 6 – 12  mai 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 2 mai 2013, ora 13:25 

amploarea cuvenită. Orice acţiune săvârşită azi prin disciplină, prin înţelegere ori 
prin dragostea de muncă reprezintă elementul care îl va duce pe individ către 
adevăratele rezultate. Dacă nu vom reuşi să ne implicăm în felul acesta în acţiunile 
spre care suntem îndemnaţi atunci să ne oprim şi să dedicăm această zi reculegerii, 
lecturii, odihnei, meditaţiei. 

 
Duminică, 12 mai 

Duminica 12- 5-2013  0:09     Sun (Tau) Con (Tau) Mercury 
Duminica 12- 5-2013  3:01    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Duminica 12- 5-2013  8:09    Luna (Gem) Tri (Aqu) Juno 
Duminica 12- 5-2013 16:32    Luna (Gem) Con (Gem) Jupiter 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce împlinirea unei conjuncţii între Soare şi 

Mercur şi, de asemenea, împlinirea a trei aspecte la care participă Luna: careu cu 
Chiron, trigon cu Junon şi conjuncţie cu Jupiter. Ultima zi a săptămânii devine 
astfel o zi marcată de două conjuncţii importante: Soare-Mercur şi Luna-Jupiter. 
Această conjuncţie a Soarelui cu Mercur care se va împlini la câteva minute de la 
miezul nopţii îşi va răspândi influenta benefică mai mult asupra nopţii de sâmbătă 
spre duminică, însă consecinţele ei ne vor invada de-a lungul întregii zile şi vom 
beneficia de rezultatele sale şi în săptămâna următoare. 

Anul 2013 este generos la capitolul Soare-Mercur. Avem de parcurs nu mai 
puţin de şapte conjuncţii Soare-Mercur toate împlinindu-se pe zodii feminine, din 
18 ianuarie când a ajut loc prima de anul acesta. Conjuncţia de astăzi care se va 
împlini pe Taur vine să accentueze mesajul Lunii noi din ziua de vineri, 10 mai, 
când am fost tentaţi să luăm decizii importante referitoare la destin, decizii atât de 
importante încât o parte dintre ele să se adreseze existenţei în ansamblu, nu doar 
acestei perioade. Aceasta conjuncţie dintre Soare şi Mercur aduce astăzi o 
intensitate foarte mare acestei decizii. Nu vine cu elemente noi, ci doar le 
intensifică mult, poate prea mult, pe cele pe care le-am gândit sau creat în 10 mai. 
Atunci când Soarele şi Mercur sunt în conjuncţie ştim că forţa mentală este mult 
amplificată, că intelectul şi personalitatea funcţionează pentru a rezulta o atenţie 
sporită, o memorie foarte bună, o abilitate crescută în a relaţiona, dezvoltând şi 
încurajând toate elementele care definesc inteligența. Ştim că această conjuncţie 
între Soare şi Mercur are trei etape. Când se atinge gradul perfect avem de-a face cu 
o conjuncţie numită cazimi care intensifică cel mai mult această fuziune de forţe şi 
care admite o toleranţă de doar jumătate de grad. Toleranţa conjuncţiei care se află 
între jumătate de grad şi cinci grade dezavantajează intelectul şi pune 
instrumentele inteligenţei în slujba personalităţii. În felul acesta, calitatea 
personalităţii va fi constitui elementul cel mai important în exprimarea individului 
şi apoi în mesajul ce-l are de transmis. Am specificat aceste lucruri pentru că în a 
doua parte a zilei Mercur va ieşi din cazimi şi va deveni ars de Soare, iar asta 
înseamnă că fuziunea energiilor mercuriene cu cele solare va trece într-o altă etapă 
şi personalităţile dizarmonice vor fi încurajate să-şi promoveze valorile pe care le-
au construit în timp. Cea de a treia etapă tine de un orbul mai mare de 5 grade când 
se spune că Mercur se află sub razele Soarelui când este încurajat spre a-şi pune în 
valoare calităţile, fără a-i fi amplificate, ceea ce se va întâmpla de-a lungul 
săptămânii următoare. 

Caracterul benefic al conjuncţiei dintre Soare şi Mercur va fi vizibil mai mult 
în timpul nopţii ceea ce face acest unghi mai puţin spectaculos şi mai puţin 
utilizabil pentru cei mai mulţi dintre noi. Va fi însă un unghi foarte potrivit pentru 
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cei care preferă să studieze noaptea, să se ocupe de lectură, să mediteze ori care, 
sub impulsul unor forţe ce nu se încadrează în predispoziţiile generale aleg să nu se 
odihnească, să nu doarmă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Această 
conjuncţie dintre Soare şi Mercur va încuraja activitatea  în noaptea de sâmbătă 
spre duminică, nu şi activitatea din timpul zilei. Ziua va fi în felul acesta dominată 
de impulsul de a atrage atenţia unui auditoriu de a ne deda unor fapte, unor acţiuni 
care să semene cumva cu cele de ieri - să captăm atenţia anturajului pentru 
interesul personal, pentru o satisfacţie personală. În felul acesta, ultima zi a 
săptămânii devine expresia unei dorinţe personale pe care vom încerca să le 
explicăm în termeni foarte generali, în termeni ampli pentru a-i face credibili. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii devine o zi extrem de ciudată pentru 
că va evidenția proverbul �brânză bună în burduf de câine�. Înţelepciunea 
populară, cea care a inventat această expresie s-a referit în mod special la acele 
personalităţi care sunt pline de calităţi, dar care nu se pot exprima ori nu doresc să 
se exprime în mod pozitiv. Pentru că avem de-a face cu o conjuncţie Soare-Mercur 
împlinită noaptea principalele calităţi ale acestui interval se vor manifesta în 
noaptea de sâmbătă spre duminică, urmând ca de-a lungul zilei să ne aflăm sub 
influxurile unei alte etape a conjuncţiei dintre Soare şi Mercur. Întreaga zi va aduce 
personalităţii o mai mare greutate decât ideii, noţiunii sau chiar decât educaţiei. O 
personalitate care s-a format greșit se va exprima azi în mod negativ, chiar dacă 
puternic, fără a ţine cont de reguli sau de bună creştere, fără a ţine cont de bunul 
simţ sau de respect. 

Scopul principal pentru care sunt săvârşite acţiunile zilei este acela de a 
obţine satisfacţie. Toate acţiunile vor fi marcate de această nevoie de plăcere, de 
nevoia de satisfacţie, de încântare şi din această cauză evenimentele zilei de azi vor 
semăna foarte mult cu ceea ce s-a-ntâmplat ieri şi vor avea cam aceeaşi notă, doar 
că astăzi ele vor fi puţin mai intense. Calitatea lor se va menţine şi trecând de la 
conjuncţia Luna-Venus, împlinită ieri, la conjuncţia Luna-Jupiter, împlinită azi, 
adică de la un benefic la altul vom considera că îndrăzneală, tupeul au şi ele rostul 
lor, că până la urmă sunt momente în viaţă când trebuie să dai dovadă şi de aşa 
ceva. 

Cei care şi-au construit până cum viaţa bazându-se pe disciplină şi educaţie, 
cei care au cultivat înainte de toate respectul faţă de oameni se vor simţi stânjeniţi 
şi de conjuncturile acestei zile, aşa cum s-au simţit de conjuncturile zilei anterioare. 
Ei cred că beneficiile acestei zile nu constituie un câştig important, ci efectul unei 
acţiuni agresive, în forţă, brutale, total lipsită de rafinament sau eleganţă. 

Această categorie de oameni va considera că cel mai mare beneficiu pe care-l 
poate obţine acum în această perioadă este să se izoleze de ceea ce au în jur, să se 
retragă într-un univers imaginar sau virtual, într-un spaţiu al lecturii în care 
personajele nu dezamăgesc. 

Recomandarea pentru această zi este, ca şi în ziua anterioară, aceea de a nu 
ne depărta de la disciplină, de a explora personalitatea prin calităţi, prin educaţie, 
prin valori pozitive, nu prin impulsuri de moment. Cine confunda impulsul de 
moment cu libertatea de expresie se va situa tot în zona acţiunilor lipsite de 
rafinament, tot în sfera elementelor brutale şi nu va reuşi să progreseze ori să-şi 
îmbogăţească patrimoniul mental, afectiv sau material aşa cum îşi doresc. Aşa cum 
s-a-ntâmplat şi ieri, dacă nu vom reuşi să fim disciplinaţi în acţiunile pe care le vom 
săvârşi, să alegem izolarea sau detaşarea de toate aceste lucrurile care ne împing, 
care ne forţează spre acţiuni. 
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Săptămâna 13-19 mai 2013 este marcată de schimbări importante în registrul 
astrologic al acestui an prin faptul că, la fel ca în săptămâna anterioară, planetele 
individuale încearcă să facă un joc riscant şi complicat în raport cu Axa Dragonului 
sau cu planetele colective Neptun şi Uranus. Toată această dispunere astrală ne 
duce cu gândul la evenimente legate de destin, de împlinirea unui deziderat, de 
modul cum gestionăm relaţiile, de modul cum preferăm anumite persoane din jur 
sau de motivaţiile pe care le avem în deciziile pe care le luăm sau în faptele pe care 
le săvârşim. 

În această săptămână Luna parcurge un segment de zodiac de la ultimele 
grade ale zodiei Gemeni până la mijlocul zodiei Fecioară, lăsând impresia unui 
traseu evolutiv, a unei creşteri speciale de la inițierea unui nou ciclu lunar încă din 
săptămâna anterioară, până la sextilul Lunii cu Capul Dragonului, împlinit 
duminică, adică de la a ne face planuri de viitor, la a descoperi care sunt cele mai 
pregătite mijloace care ne ajută să ne împlinim deziderate importante ale vieţii. 
Raportul cu sine, cu propria fiinţă, cu propriile idealuri, devine o piatră de 
încercare în această săptămână. Fie vom parcurge ultimele grade ale zodiei Taur 
(Mercur) sau primele ale zodiei Gemeni (Mercur şi Venus), fie iubirea, 
rafinamentul, eleganța, adică Venus, se va afla în conflict cu sentimentul universal 
al emoţiei mistice (Neptun), fie în armonie cu extravaganţa pe care o cere sau o 
pretinde această lume (Uranus), avem nevoie de un sentiment universal, de un 
element care nu poate fi definit prin efectele pe care le produce şi care este 
credinţa. 

13-19 mai este o săptămână marcată de credinţa într-o forţă superioară, în 
victoria fiinţei asupra problemelor pe care şi le-a creat sau chiar credinţa fără 
obiect, cea care smulge conştiinţa individuală din această lume a suferinţei şi o 
proiectează pe un plan superior. Este o săptămână în care relaţia cu ceilalţi va fi 
pusă la încercare nu din vina lor, ci din vina celui care acţionează. Vom avea 
tendinţa să dăm vina pe ceilalţi, însă în cele mai multe din cazuri vina aparţine doar 
propriei persoane, individului care nu-şi poate controla sentimentele, care devine 
prea critic, prea posesiv cu ceea ce crede că are nevoie sau deţine, iar toate acestea, 
puse pe seama nevoii intense de a relaţiona, în mijlocul săptămânii, când Junon va 
fi în careu cu Axa Dragonului, ne vor incita spre asocieri de proastă factură. Ele nu 
se vor limita doar la spaţiul zilei de joi, ci vom fi încurajaţi şi în zilele următoare să 
ne impunem punctul de vedere, considerând că numai aşa reuşim să învingem sau 
să doborâm un obstacol. 

Cine ia în serios invitaţia la credinţă va reuşi să depăşească aceste obstacole 
cu o graţie şi un rafinament care aduc o puternică flexibilizare relaţiilor şi o 
îndulcire a acelor tensiuni ce nu pot fi nicicum controlate. Prin faptul că Mercur va 
trece în Gemeni, iar acolo o avem şi pe Venus, mintea va încerca să controleze toate 
lucrurile care se manifestă în jur, însă nu va reuşi pe deplin pentru că planetele din 
Peşti (Neptun, Chiron), dar şi celelalte cu aceeași deplasare lentă ne bulversează 
întorcându-ne din drum, oferindu-ne repere mult mai puternice și valabile în ceea 
ce priveşte maturitatea individului sau dezvoltarea discernământului decât ne-am 
așteptat. 

Credinţa cultivată în această săptămână este cea care ne conferă echilibrul 
sufletesc atât de necesar pentru a depăşi toate obstacolele care ne ies în cale, de la 
prima secundă a acestei săptămâni şi până la încheierea sa. Orice alt instrument 
folosit se va uza sau se va dovedi până la urmă ineficient. 
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Avertismentul acestei săptămâni este acela de a îmbrăţişa credinţa pentru a 
nu cădea pradă importanţei de sine sau a orgoliului că lucrurile pe care le facem 
sunt cele mai bune, cele mai corecte, cele mai apreciate. Credinţa ne duce spre un 
plan superior de unde să vedem că etaloanele care ne-au ridicat sunt imperfecte. 
Doar credinţa ne poate oferi acest adevăr puternic şi imaculat. 

 
Luni, 13 mai 

Luni 13- 5-2013  1:03    Mars (Tau) Opp [Sco] North Node 
Luni 13- 5-2013  6:46    Luna (Gem) Con (Gem) Lilith 
Luni 13- 5-2013 12:56    Luna (Gem) --> Cancer 
Luni 13- 5-2013 23:31    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 
Luni 13- 5-2013 23:47   Venus (Gem) Squ (Pis) Neptune 

 
Trecând prin Coada Dragonului, Marte ne aduce în ipostaza în care să ne 

pedepsim singuri pentru lucrurile pe care nu le-am înţeles în trecut. Marte, atunci 
când trece prin Coada Dragonului, sugerează această direcţie care, explorată, poate 
aduce o perturbare a proceselor psihice sau a sentimentelor. În acest context, Luna 
şi Lilith vor trece prin conjuncţie, fiind, practic, ultimul aspect pe care-l împlineşte 
Luna înainte de a părăsi zodia Gemeni. Trecută în Rac, în mijlocul zilei, Luna va 
avea de împlinit un singur aspect în spaţiul acestei zile - un trigon cu Neptun, cu 
puţin timp înainte de a se împlini careul lui Venus cu Neptun. 

Întreaga zi de 13 mai devine astfel o zi a conflictelor conștientizate. Sunt 
aduse la lumină probleme mai vechi, sunt invocate experienţe pe care nu am reuşit 
să le înţelegem anterior şi toate acestea sunt privite disproporţionat ori aduse forţat 
în acest context pentru a li se acorda o importanță exagerată. Marte în Taur, printre 
altele, înseamnă şi dorinţă de confort material, iar această dorinţă de confort 
material poate însemna şi o anume plăcere de a trăi. Plăcerea de a trăi nu se susţine 
pe experiență de viaţă sau pe jocul cu informaţia, cu noţiunile ori pe curajul de a 
acţiona. Marte în Taur este o poziţie conservatoare şi, înainte de toate, conferă 
stabilitate pentru a-şi putea construi celelalte direcţii ale vieţii. De asemenea, aceste 
poziţii aduc obsesia controlului în a avea o bază pentru a putea merge mai departe. 
În acest context, relaţia lui Venus cu Neptun, în loc să vină cu un fundal afectiv 
corespunzător, în aşa fel încât tot ceea ce a fost tulbur în trecut să se încadreze într-
o albie a înţelegerii şi a iertării, această dispunere ne aduce foarte aproape de 
atitudinea lui “M-am săturat!�. Da, astăzi ne dăm seama că ne-am săturat de vorbe, 
de explicaţii, de justificări, de demonstraţii, ne-am săturat să tot menţinem un 
proces social, să participăm la acelaşi proiect, deşi, paradoxal, nu ne vedem făcând 
altceva. 

Disputele pentru același teritoriu care au rădăcini vechi în trecut, devin azi 
foarte importante. Aşa după cum constatăm, greutatea de pe axa Taur-Scorpion s-a 
mai eliberat puţin prin trecerea lui Venus în Gemeni, sentimentele au devenit un 
pic mai flexibile şi, fie în sensul bun, fi în cel rău, nu mai acordăm atât de multă 
importanță problemelor cu un fond grav. Atunci când se vor sătura de un anume 
mod de a simţi, schimbă direcţia şi nu au remuşcări. În felul acesta, greutatea pe 
care zodia Taur a impus-o spaţiului intim sau în relaţia cu societatea și care azi este 
privită ca experiență de viață, se va axa pe direcţii mult mai puţine ca număr şi mult 
mai slabe ca perspectivă, însă vor fi mai intense în raport cu anumite obstacole pe 
care nu am reuşit să le depăşim anterior. Nu este deloc puţin lucru să traversăm 
conjuncţia lui Marte cu Coada Dragonului. Dorinţe din trecut pe care le-am 
exprima ca fiind etalonul absolut al satisfacţiei personale, cea mai înaltă treaptă a 
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simţirii, a emoţiei, aduse în prezent, în acest context, și menținute, se dovedesc 
sterile sau chiar cauzatoare de probleme foarte mari. 

Aceste lucruri devin cu atât mai puternice cu cât nu suntem siguri pe 
direcţiile pe care le-am ales până acum. Eșecurile trecutului reuşesc să ne 
zdruncine foarte tare doar dacă permitem acest lucru sau dacă punem o greutate 
foarte mare pe o tijă a unei flori firave. Floarea sensibilă şi frumoasă şi-a ales 
traseul rafinamentului şi al exprimării prin frumos, prin graţie. Nu şi-a ales 
destinul încărcat de putere sau forţă. Cine va confunda azi grația cu forța va aduce 
din trecut şi mai multe probleme, poate chiar cu oameni cu tot, fiind nemulţumit de 
ceea ce trăieşte şi în acelaşi timp dorindu-şi să nu schimbe nimic din ceea ce se afla 
acum în jurul său. Combinaţia Marte în conjuncţie cu Coada Dragonului cu Venus 
în careu cu Neptun ne aduce în postura în care să aşteptăm prea mult de la oameni, 
să ne creăm o stare de receptivitate intensă, în prima parte a zilei mai mult 
simulată, în sensul că mai mult vom tatona un anume traseu pe care să-l alegem, 
urmând ca în a doua parte a zilei această stare de receptivitate să fie exprimată la o 
mare intensitate. Este important de ştiu că atunci când te fixezi pe receptivitate, 
când doar primeşti energie gata elaborată te trasformi într-un vampir energetic, 
adică într-o persoană leneşă care va prefera întotdeauna să preia totul în stadiul 
final, gata elaborat şi să nu muncească pentru ce are nevoie, devenind astfel o 
persoană foarte uşor de sugestionat, foarte uşor de manipulat. 

Conjunctura acestei zile ne conferă o fereastră foarte îngustă în care putem 
observă care ne sunt slăbiciunile, nemulţumirile pe care alţii le pot explora în aşa 
fel încă să devenim marionete ale propriilor lor dorinţe neîmplinite din trecut. 

Dacă până acum apelul la vindecare a fost o problemă de înţelegere, iar 
săptămâna anterioară relaţiile au pus o mare greutate pe nevoile pe care le avem, în 
sensul că nu am primit din jur ajutorul şi asistența pe care le aşteptam, astăzi ne 
vom întâlni cu un nou contrast – opoziţia sentimentului. Această formă de 
respingere poate lua înfăţişări foarte diverse, într-o gamă pornind de la a spune 
adevărul în faţă, dur, tranşant, până la a măguli orgoliul celor din jur pentru a-i 
chinui obligându-i să fie mândri de ceea ce au, în situația în care mândria şi 
aroganța sunt considerate energii inferioare, adică păcate. 

Aceste mecanisme sunt epuizante, ne consumă mai multă energie, chiar şi 
prin sentimentele pozitive pentru că la sfârşitul fiecărui gând sau intenţie 
descoperim că se află un obstacol şi asta ne va duce cu gândul la faptul că orice 
lucru bun trebuie să se termine cu ceva rău. Nu trebuie să cădem în această patimă 
a gândirii negativiste, ci trebuie să ne rafinăm structura prin muncă, prin efort, prin 
perseverență pe traseul pe care le-am ales. 

Prin urmare, 13 mai este ziua în care gândurile şi sentimentele curg libere 
într-o direcţie neplăcută. Este important azi să urmărim aceste direcţii, să urmărim 
dorinţele, să urmărim ceea ce ne face să ne simţim bine pentru a înţelege de ce 
trăim ceea ce trăim. Pe lângă lucrurile care sunt decise deja ziua ne conferă o mare 
diversitate de tentaţii îmbrăcate într-un ambalaj extrem de agreabil şi de plăcut. 
Mulţi vor considera că sunt îndreptăţiţi să-şi ceară drepturile în felul acesta, sunt 
încurajaţi să gândească aşa pentru că aceasta este moda, aşa se procedează, acesta 
este curentul şi în direcţia aceasta mergem cu toţii. 

Dacă despre evenimentele acestei zile se pot spune foarte multe pentru că 
Marte pe Coada Dragonului poate face trimitere la orice episod trecut, atât din viaţa 
personală, cât şi din istoria omenirii, cu care la un moment dat individul s-a 
identificat, modul de a gândi şi de a acţiona în cunoștință de cauză este destul de 
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restrâns și vom înţelege acest lucru în momentul în care Luna va trece din Gemeni 
în Rac. Până în jurul orei 13:00, când Luna îşi va schimba semnul, zodia Gemeni va 
interveni cu un halou destul de dens, întunecându-ne mintea. Din această cauză 
mulţi vor considera că sunt constrânşi să creadă mult în această iluzie sau deviaţie. 
Simt confuz şi cu toate acestea se arată altfel, adică siguri pe ei înșiși, iar prin 
aceasta vor să convingă auditoriul de lucruri în care nici ei nu cred. Trecând în Rac, 
Luna ne aduce în postura în care să vedem că lucrurile nu sunt aşa cum au fost 
dimineaţă şi viaţa se reglează cumva. Tocmai de aceea este important să înţelegem 
că sentimentele nu se duc singure în această direcţie, ci sunt alimentate,  adică le 
sunt permise aceste modulaţii sau această fixare în instabilitate (combinaţia Marte 
în Taur, Venus în Gemeni) pe care o vor dovedi azi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi că ceea ce ni se 
întâmplă nu este specific şi tocmai de aceea este indicat să intervenim asupra 
acestor episoade negative gândind că fie nu sunt reale, fie că nu este necesar să ne 
implicăm în aceste tipuri de acţiuni. Formularea implicită ne ajută foarte mult în 
aşa fel încât mintea să fie constrânsă să lucreze pe un alt nivel. Ideea �Eu nu am 
cerut aşa ceva� sau �Nu este necesar să iau parte la aşa ceva�, chiar dacă simțim că 
valul ne duce în direcţia aceea, ne va proteja foarte mult de consecinţele negative 
care ne aşteaptă la capătul acestui drum dificil. Oprindu-ne sau îndreptându-ne 
către o altă destinaţie, alegem să ne menţinem acea puritatea a sufletului la care am 
lucrat în ultima vreme. Acestea sunt nestemate ale vieţii spirituale pe care trebuie 
să le păstrăm pentru a deveni bogaţi sufleteşte. Dacă tot ceea ce acumulăm în 
timpul zilei cheltuim noaptea în preocupări lipsite de decenţă ori de control, vom 
rămâne toată viaţa oameni săraci. Protejându-ne aceste experiențe interesante, 
constructive sau curate devenim oameni bogaţi sufleteşte adică ne adunăm bogăţii 
în ceruri. 

 
Marţi, 14 mai 

Marti 14- 5-2013  3:15    Luna (Can) Tri [Sco] Saturn 
Marti 14- 5-2013 11:10    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 
Marti 14- 5-2013 11:58    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 
Marti 14- 5-2013 16:00    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 
Marti 14- 5-2013 22:26    Luna (Can) Tri [Sco] North Node 

 
Zmeul care se împlineşte azi pune un stop pe dinamica acidă a zilei 

anterioare și transformă aceste conjuncturi complicate în oportunităţi. Ziua de azi 
se va desfășura între trigonul Lună-Saturn şi trigonul Lună-Capul Dragonului, fără 
a reuşi să medieze tendinţa Nodurilor, însă, în timpul zilei, Saturn reușește să 
devină mediator în opoziţia Lunii cu Pluton, punând pe trigonul său cu Neptun şi, 
implicit, pe relaţia sa de trigon prin semne (zodii) cu Chiron, o greutate mare şi 
aducând necesitatea exprimării la un alt nivel acela care să o transforme în soluţia 
tuturor problemelor. În felul acesta, 14 mai devine o zi a exprimării, o zi în care ne 
arătăm revoltaţi că lucrurile noi nu poartă amprenta fascinației sau a încântării şi 
că până la urmă acelea vechi, pe care le-am criticat mult azi sau pe care nu am 
reuşit să le gestionăm, să vină spre noi şi să ne mobilizeze, să ne incite ori să ne 
îndemne să vedem şi altă înfăţişare, adică reversul medaliei ori un alt chip al 
acestui demers asupra căruia nu ne-am oprit până acum. 

Ca şi ziua de ieri, 14 mai este plină de evenimente, ne incită cu mult curaj, cu 
încredere, cu dinamism şi ne va lăsa impresia că important este să fim în căutarea 
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elementelor de stabilitate intime, a acelor episoade care să ne ducă spre stabilitate, 
chiar dacă dovezi care să ne contrazică vom avea din abundenţă. 

Oamenii se comportă azi ca şi cum nu ştiu despre ce vorbesc, ca şi cum sunt 
instabili, prea instabili, mereu în căutarea unor lucruri noi, fără a fi în stare să se 
oprească asupra lor, mereu nemulţumiţi de calitatea acestora, neavând capacitatea 
de a se autocenzura, de a înţelege ceea ce li se întâmplă ori de a extrage din toate 
acestea un înţeles profund. Ceea ce este stabil şi încărcat de un anume caracter 
pozitiv vine din trecut prin invocarea unor episoade sau prin retrăirea nostalgică a 
unor evenimente. 

14 mai devine astfel o zi în care ne apărăm de duşmani, de efectele negative 
ale acţiunilor lor, adică ne apărăm de ceea ce considerăm că ne agasează. Evident, 
această direcţie, privită doar în sens personal, poate însemna şi faptul că ne apărăm 
de propriile suspiciuni sau de propriile probleme. Lupta cu sine reprezintă o 
preocupare foarte interesantă astăzi şi, fără un efort personal, această direcţie se va 
menţine la nivel superficial, adică reacţiune pe acţiune, fără a genera la rândul ei o 
altă acțiune. Această manifestare a procesului cauză-efect în modul superficial va 
ţine mintea blocată în nemulţumirile trecutului păcălindu-l pe individ cu concluzii 
negative gen: �De aceea relaţiile merg rău pentru că mă repet�, �De aceea nu câştig 
atât de bine pentru că nu am fost învăţat când a trebuit�, �Degeaba încerc să 
reinventez ce mi-a plăcut în trecut pentru că aceasta nu va veni niciodată�. 

Cu cât ne implicăm mai mult în evenimentul acestei zile, cu atât mai mult ne 
dăm seama că acest caracter inopinat cu care intervin este o mare păcăleală, că 
dorim să le vedem aşa pentru că uităm repede sau pentru că nu le recunoaștem la 
prima vedere. Neavând răbdare (nerăbdarea este una din trăsăturile zilei) nu 
reuşim să realizăm toate comparaţiile pentru a ajunge la un rezultat concludent, ci 
ne îndreptăm către o altă acţiune asupra căreia nici de această dată nu vom zăbovi 
foarte mult. Toată această agitație ne lasă impresia că trecem de la un lucru nou, la 
un alt lucru nou, însă ele nu reprezintă decât o înşiruire de evenimente care chiar 
seamănă cu cele din trecut sau chiar sunt aduse din trecut, dar pe care nu ni le 
amintim foarte clar. Asta se întâmplă pentru că vrem soluţii rapide, considerăm că 
nu mai facem faţă greutăţilor pe care le avem sau pur şi simplu ne dorim o 
schimbare. Această schimbare intervine agresiv în setul deciziilor acestei zile 
pentru că Luna, împlinind opoziția cu Pluton şi implicit careul cu Uranus, 
reactivează careul celor doi malefici într-o configurație numită careu în T, cu 
Uranus focar, care va pune o mare greutate pe nevoia de schimbare. Vor fi 
personaje care se vor comporta ciudat pe baza acestei motivaţii, ca şi cum nimic din 
ceea ce au nu este bun. Vor neapărat să schimbe şi chiar dacă lucrul pe care îl 
înlocuiesc nu se dovedeşte a fi mai bun, se bucură pentru că au schimbat ceva. 
Aceasta reprezintă o categorie izolată. Cei mai mulţi oameni vor fi însă toată ziua în 
febra căutărilor fără a se fixa pe ceva anume. 

Prin urmare, 14 mai este o zi a confuziilor. Multe dintre cele care ni se 
întâmpla azi sunt apăsătoare pentru că suntem implicaţi într-un proces mental 
negativ. Le atribuim acestora o perspectivă negativă şi asta ne supără, ne enervează 
sau, de partea cealaltă, ne lasă impresia că ştim foarte bine ce ni s-a întâmplat. În 
realitate, de fapt dăm curs unui mod de a gândi negativ, apăsător, care a fost 
întreţinut în ultima perioadă de griji, frici, nemulţumiri, de reziduuri afective sau 
mentale, cu care ne-am mai confruntat în trecut şi pe care nu am reuşit să le 
rezolvăm. Dacă în săptămâna anterioară am avut mari probleme cu patrimoniul, 
fiind constrânşi să acceptăm sau să acţionăm într-o anumită direcţie, fără a 
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beneficia de un suport intern, de susţinerea societăţii, acum considerăm că a venit 
momentul să facem o schimbare, însă nu ştim clar în ce direcţie să o apucăm. Va fi 
mai puţin importantă direcţie spre care ne îndreptăm, cât va fi de importantă 
acţiunea în sine. 

De aceea azi oamenii pot deveni agitaţi, stresaţi, îşi pot consuma energia în 
activități fără nicio noimă, fără rost şi să fie mulţumiţi că nu stau, că nu acceptă 
realitatea aşa cum este ea acum pentru că, am văzut în săptămâna anterioară, tot ce 
deţine individul nemulţumeşte. 

Se poate vorbi azi de nemulţumire şi la alt nivel, adică despre patima de a fi 
împotriva cuiva, de a aduna, de a strica bucuria celorlalți, ori de a interveni prin 
orgolii, prin invidie, prin răutate ori prin a-i face pe ceilalţi să se simtă altfel. 
Coloratura acestor evenimente este una extrem de variată şi pentru că avem de 
parcurs un trigon Lună-Chiron și unul Lună-Saturn, piramida de apă care se 
construieşte prin intermediul Lunii între acestea ne aduce în postura de a fi cumva 
inspirați, de a folosi mintea, de a surprinde comportamentul celorlalţi, de a ne 
implica în procese de observare a comportamentului în ideea că toate aceste lucruri 
pe care le observăm să ne folosească la ceva. Este greu de crezut că aceste lucruri 
vor avea un rezultat bun azi. Nici mâine nu ne vor încuraja prea mult pentru că o 
parte din zi va fi anaretic în Taur, însă, pentru a ne conserva energia, este 
important să intervenim acum prin experienţa de viaţă, prin maturitate, prin 
educaţie, să lucrăm cu aceste informații şi să oprim negaţia atunci când ea ne duce 
spre un rezultat negativ. 

Este important să ştim în perioada asta ca lucrurile care ne fac să ne simţim 
bine sunt şi lucrurile care accentuează ataşamentul. Prin agitaţia pe care o dovedim 
astăzi probăm faptul că o energie subtilă este îndreptată împotriva acestui 
ataşament care în timp ar putea genera probleme mult mai grave decât ar putea 
produce acum instabilitatea scăpată de sub control. Cine înţelege acest lucru întâi 
își va investiga în primul rând propriile dorinţe, ca şi ieri, şi apoi îşi va îndrepta 
curiozităţile către vieţile celorlalţi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi în ce constă nevoia 
de ataşament azi sau care sunt lucrurile de care fugim cu atât de multă insistenţă. 
Goana de la instabilitate la ataşament reprezintă azi o sursă de dizarmonie şi 
devitalizare. Cei care se opresc din agitaţie fără a avea ca scop ataşamentul de un 
obiect, de o persoană sau de o situaţie de fapt sunt cei mai câştigaţi. De partea 
cealaltă, cei care doresc să modifice starea de confort, trecând pe un alt nivel, fără a 
se lăsa în voia instabilităţii, sunt cei mai câştigaţi. 

 
Miercuri, 15 mai 

Miercuri 15- 5-2013  1:38    Luna (Can) Sex (Tau) Mars 
Miercuri 15- 5-2013 15:13     Sun (Tau) Sex (Can) Moon 
Miercuri 15- 5-2013 23:41 Mercury (Tau) --> Gemini 

 
Evenimentul principal de azi se adresează mai puţin zilei de 15 mai cât se 

adresează următoarelor zile sau chiar următoarelor săptămâni – ingresul lui 
Mercur în Gemeni (domiciliu). Acest lucru este posibil pentru că cea mai mare 
parte din zi Mercur va fi anaretic în Taur, adică va traversa ultimul grad al acestei 
zodii, reuşind să tulbure conştiinţa lucrurilor bine făcute sau nevoia de a construi 
un element stabil, solid sau de a lăsa o urmă a trecerii în viaţă. 
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Ştim că anul acesta trecerea lui Mercur în Taur (prima ipostază a acestei 
planete de când Saturn a intrat în Scorpion) a adus nevoia de a fi respectat, de a fi 
apreciat, de a fi în centrul atenției prin rezultate concrete care, chiar dacă sunt uşor 
exagerate, baza lor este reală. Traversând ultimul grad al zodiei Taur Mercur ne 
incita să revizuim lucrurile pe care le-am retrăit în ultimele săptămâni, nu la modul 
haotic, ci strict legat de respectul faţă de propria persoană, legat de funcţia sau 
statutul pe care-l avem la locul de muncă sau în familie. 

Această poziție diminuează instabilitatea pe care am avut-o în zilele 
anterioare punându-ne în faţa unor solicitări foarte clare: ori suntem respectaţi ori 
ne îndreptăm atenţia spre un alt mediu de unde primim respectul cuvenit. Asta 
poate imita încrederea în sine, siguranţa sau poate lăsa impresia că individul ştie ce 
vrea. 

În realitate, lucrurile nu sunt atât de clare şi nici atât de sigure, ci dimpotrivă 
întreaga gamă a trăirilor este redusă la acest element, ca şi cum doar acesta lipseşte 
din patrimoniul personal pentru ca individul să fie mulţumit. În felul acesta, facem 
trimitere la o problemă cu care ne-am confruntat în ziua anterioară, aceea a 
ataşamentului şi observăm că o parte din episoadele zilei de ieri se reduc azi şi mai 
mult, practic de luni încoace traversăm o uşoară diminuare a neplăcerilor ca 
număr, dar anumite complicaţii sunt intensificate în așa fel încât individul să se 
simtă constrâns să formuleze foarte clar o solicitare, să ceară implicit ceva, pentru 
că nu mai funcţionează proverbul: �Bate şaua să priceapă calul!�. 

Ceea ce vine prin intermediul lui Mercur anaretic din Taur poate însemna o 
scurtare a drumului, o simplificare a problemelor şi o selectare a celor mai 
importante dintre ele pentru a le soluţiona. Toate aceste lucruri se produc prin 
constrângeri, nu prin alegerile individului, nu prin voinţa proprie, ci printr-o 
presiune pe care comunitatea sau un anume anturaj o pune asupra individului. 
Putem să invocăm aici reguli de viaţă, reguli de conduită, respectul dintre generaţii 
sau respectul care trebuie să existe între femeie şi bărbat. De asemenea, respectul 
pe care-l avem faţă de tradiţie, faţă de lucrurile pe care le-am moştenit, faţă de un 
gest frumos pe care un cunoscut, un prieten, o rudă mai îndepărtată sau cineva din 
familie l-a făcut sau chiar respectul faţă de valorile tradiţionale, faţă de popor, faţă 
de ţară. 

Mulţi se vor mira de unde până unde le vin lor aceste gânduri, cum de au 
reuşit să selecteze din toate problemele pe care le-au avut şi pe care atât ieri cât şi 
alaltăieri au încercat să le rezolve pe toate, cum de au ajuns să selecteze doar câteva 
dintre ele, cum de au gânduri de respect sau de respingere atât de clar formulate 
faţă de familie, regiune, ţară sau faţă de popor, faţă de naţiunea din care provin, 
cum de nutresc sentimente noi faţă de toate aceste lucruri care până acum erau 
subiecte interesante pentru discuţii sterile sau pentru emisiunile de ştiri. Asta 
înseamnă nevoia de a-şi fixa rădăcinile pentru că în definitiv nevoia de respect, 
nevoia de a-şi primi prin apreciere o recompensă are la bază această necesitate de 
a-și fixa şi mai puternic rădăcinile. Lăsându-se în voia acestor stări şi implicându-
se în evenimente pe baza acestor trăiri, mulţi vor considera că a fost important ceea 
ce au trăit în ultimele trei săptămâni şi că toată această goană după stabilitate, 
confort, echilibru a avut o justificare şi nu doar atât, ci şi beneficii pe măsura 
nivelului pe care-l are individul. Privind în urmă, oamenii îşi dau seama că au 
primit ceea ce au meritat, pentru cât au muncit şi atât cât s-a putut plăti pe munca 
pe care au săvârşit-o. 



Săptămâna 13 – 19  mai 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 8 mai 2013, ora 22:35 

Nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi de acest tip de gândire pentru că nu este 
susţinut de armonie. Cu toate acestea, pentru cei care sunt educaţi, maturi şi care 
au dovedit acest lucru de-a lungul vieţii aceasta constrângere poate fi benefică. 

Trecerea lui Mercur în Gemeni înseamnă desprindere de toate aceste nevoi şi 
îmbrăţişarea unei exprimări libere, adică atingerea acelor elemente care să-i 
confere individului mobilitatea pe care şi-au dorit-o atât de mult în ultima vreme. 
Sunt încurajate toate formele de comerţ, de exprimare şi tot ceea ce înseamnă 
activitate intelectuală sau transfer de valori sunt susţinute de această poziţie, însă 
nu de astăzi, ci de mâine, pentru că Mercur va intra în Gemeni foarte aproape de 
miezul nopţii. Pentru că trecerea de la Taur la Gemeni înseamnă trecerea de la un 
element lent, greoi, la unul foarte mobil este posibil ca noaptea de miercuri spre joi 
să fie marcată de o suplimentare a fondului energetic, adică oamenii să fie agitaţi, 
să simtă nevoia de lucru, de acţiune, să simtă un curent cum le traversează prin 
corp şi din această cauză să nu se poată odihni corespunzător. Este absolut firesc să 
se întâmple aşa pentru că zodia Taur a intervenit nu doar prin Mercur, ci a avut de 
suportat un stelium, deci caracterul greoi, dens al vibraţiilor a fost foarte puternic, 
iar acum, pe lângă intrarea lui Venus de săptămâna trecută în Gemeni, avem de 
traversat şi intrarea lui Mercur în Gemeni, iar asta înseamnă o mai mare nevoie de 
mişcare, mai mult dinamism, o mai multă mobilitate sau flexibilitate într-un 
context în care nici mintea, nici corpul nu sunt obişnuite să lucreze cu aşa ceva. De 
mâine încolo începem antrenamentul până când Mercur în domiciliu îşi va intra în 
drepturi. 

Prin urmare, 15 mai este o zi de maturitate. Astăzi probăm dacă am înţeles 
ceea ce trăim sau probam că înţelegem lucrurile care ne-au fost dăruite de viaţă ori 
de strămoşi, de familie, de prieteni. Astăzi probăm dacă știm să apreciem o 
susţinere, un ajutor, dacă ştim să apreciem contextul pe căre-l traversăm ori dacă îl 
merităm cu adevărat. Cu toate acestea Mercur anaretic în Taur ne va încuraja azi să 
pretindem mai mult respect decât am cerut în ultimele săptămâni, să considerăm 
că acesta este singurul element care ne lipseşte şi primirea lui ne împlineşte ca 
fiinţe. 

Cei care nu sunt maturi sau care nu au o educaţie corespunzătoare își vor 
pierde capul azi, invocând reguli sau abordând stima de sine într-un mod 
dezagreabil. Chiar şi aceştia vor învăţa ceva de la viaţă, chiar şi aceştia vor învăţa că 
orgoliul şi aroganța nu trebuie confundate cu siguranţa de sine şi cu perseverenţa, 
că respectarea valorilor tradiţionale nu trebuie puse foarte aproape de orgoliul 
exagerat al unei persoane care se hrăneşte cu importanța de sine. 

 La nivel comun ziua vine cu evenimente care au ca scop repararea. Prin ceea 
ce vine spre noi azi vom dovedi flexibilitate, putere de selecţie, de analiză, însă tot 
timpul va exista tendinţa de a căuta soluţia cea mai bună pentru sine. Chiar dacă 
apar discuţii într-un grup, mese rotunde, întâlniri tematice, argumentele care sunt 
oferite la aceste întâlniri au ca principal scop evidenţierea calităţilor personale şi 
solicitarea respectului pentru ceea ce este oferit. Lucrurile au o evidentă notă 
egoistă, personală şi acționează în direcţia aceasta în orb. Deci nu va exista 
capacitate de autocontrol, ci cel mult raportare la valorile personale care au fost 
probate prin autocenzura în trecut. 

15 mai este ziua lui �Crede şi nu cerceta�, nu în sensul de a limita gândirea, ci 
în sensul de a elibera credinţa din încorsetarea materiei. Credinţa este cel mai nobil 
instrument cu care o fiinţa poate accede la nivelele superioare. Credinţa este 
elementul care îi reclădeşte fiinţei strălucirea inițială, celelalte sunt instrumente 
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care se pot dovedi sau nu utile într-o anumită conjunctură. Credinţa este elementul 
indiscutabil care ne conferă statutul de ființe superioare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a pune în toate aceste 
evenimente confuze, clare sau apăsătoare o picătură de credinţă. Credinţa este 
cărarea secretă care ne duce Acasă. 

 
Joi, 16 mai 

Joi 16- 5-2013  1:37    Luna (Can) --> Leo 
Joi 16- 5-2013  2:03    Luna (Leo) Sex (Gem) Mercury 
Joi 16- 5-2013  4:15    Juno (Aqu) Squ [Sco] North Node 
Joi 16- 5-2013 15:20    Luna (Leo) Squ [Sco] Saturn 
Joi 16- 5-2013 18:52    Luna (Leo) Sex (Gem) Venus 
Joi 16- 5-2013 23:39    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 

 
Cei care au ascultat îndemnul zilei anterioare de a se investiga sau de a 

acorda credinței importanta cuvenită, vor avea parte azi de salvări miraculoase din 
conjuncturi miraculoase. Faptul că Junon azi împlineşte un careu la Axa 
Dragonului nu înseamnă că evenimente pe care le predispun sunt exclusiv specifice 
acestei zile, pentru că Junon formează acest unghi de mult timp, se atinge azi vârful 
unor demersuri însă ele vor fi pigmentate cu încercări menite să oprească sau să 
devieze de la cale un anumit individ. Astăzi Luna se află în careu cu octava sa 
superioară (Saturn) la puţin timp de la împlinirea sextilului pe care Luna îl 
împlineşte cu Venus, încercând astfel să îndulcească atmosfera, însă acest lucru se 
va întâmpla doar spre seară, când o mare parte din evenimentele acestei zile s-au 
consumat deja. 

Dacă ieri ne-am jucat cu evenimentele sau am avut impresia că ele devin 
importante pentru că noi le acordăm credit, astăzi toate aceste episoade cer să fie 
luate în serios. Avem nevoie să luăm în serios problemele vieţii, să luăm în serios 
aceste devieri de la traseu pentru că toate acestea acum ne duc într-o zonă în care 
stima de sine sănătoasă să ne incite creativitatea şi forţa. Se spunea adesea că 
problemele îl maturizează pe individ, iar astăzi despre asta este vorba, despre 
complicaţii sau probleme care îl maturizează pe individ şi-i spune “Ai probleme 
pentru că trebuie să laşi� sau �Ai probleme pentru că nu eşti suficient de matur�. 

Pentru cei mai mulţi dintre oameni traversarea problemelor reprezintă o 
etapă neplăcută pentru că de asta am venit aici, în această lume, să înţelegem prin 
constrângere ceea ce de la sine refuzăm sau am refuzat sistematic să înţelegem. 
Careul dintre Junon şi Axa Dragonului înseamnă refuzul experienţelor relaţionale, 
cele care ar fi avut puterea să ne construiască altfel decât suntem acum. Astăzi le 
privim pe acestea şi le vedem că în trecut, rele, negative, poate chiar recalcitrante, 
apăsătoare, epuizante şi urmărim să dezvoltăm faţă de acestea aceleaşi atitudini. 
Ba, în plus, având de parcurs un sextil dintre Lună şi Mercur, ne încearcă explicaţii 
savante, justificări readaptate contextului de acum, în aşa fel încât toate lucrurile 
care nu sunt acceptate să fie explicate într-un mod credibil. Pomul se judecă după 
roade şi omul după fapte şi tocmai de aceea acest careu dintre Junon şi Axa 
Dragonului ne invită să privim adevărul în faţă, oricât de dur este. 

Acum în această perioadă am fost foarte mult axaţi pe probleme de factură 
materială sau pe acumulări materiale, pe nevoia de a ne respecta plăcerea sau de a 
ne cultiva plăcerea şi de a considera că mulţumirea pe car eo primim reprezintă de 
fapt fericirea pe care o merităm. Careul pe care Junon din Vărsător îl face la Axa 
Dragonului de pe axa Taur-Scorpion înseamnă extinderea orizontului de înţelegere 
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şi exprimare către o altă zonă, una neobişnuită, către libertatea de expresie în care 
aceste condiţionări, aceste plăceri să nu mai fie atât de puternice, de autoritare. Am 
refuzat până acum să acceptăm faptul că viaţa ne poate oferi plăceri la aceleaşi 
intensităţi, însă cu alt conţinut, de o altă vibrație, mult mai înaltă, rafinată, distinsă, 
care să fie tangentă la zone ale fiinţei sau sectoare ale vieţii pe care, din neputinţa 
de a explora aceste sentimente, le-am refuzat. De asemenea, acest careu intervine 
cu mesajul că anumite lucruri sunt pe punctul de a se produce dacă individul este 
pregătit. Această nevoie de a ne pregăti pentru evenimente speciale ne va tulbura 
din nou conștiința, în sensul că vom avea impresia că în trecut anumite lucruri nu 
le-am făcut corespunzător şi din această cauză acum vom pierde din nou şansa de a 
ne schimba în bine condiţia. 

În realitate, așa cum am văzut şi în zilele anterioare nu este vorba despre 
acţiune sau de nivel de informaţii, cât este vorba despre credință. Întreaga 
săptămână va fi sub amprenta acestei energii iar ziua de joi ne aduce în faţa unei 
supradimensionări a acesteia, oferindu-ne posibilitatea de a construi lucruri mari 
prin credinţă, de a ne integra într-un mediu social nou, de a salva o persoană, un 
grup, o familie sau chiar o naţiune printr-un gest impregnat foarte puternic de 
credinţă. 

Acolo unde nu există credinţă va exista însă revoltă. Revolta exprimată aşa 
cum am fost îndemnaţi ieri de Mercur anaretic din Taur, cu multă convingere şi 
siguranţă de sine. Ideea de a refuza un sprijin sau de a pune prea mult acceptul pe 
un lider care nu poate decide corespunzător, adică de a sancţiona autoritatea 
acestuia, într-un segment în care nu poate decide, reprezintă unul din factorii de 
dizarmonie ai acestei săptămâni. Aşa după cum vedem, elementul care declanşează 
va fi cel al deciziei. Fie că mergem în sensul pozitiv, fie că mergem în sensul 
negativ, foarte dificil va fi momentul deciziei. Ulterior acesteia, toate lucrurile par 
să vină în cascadă, în sensul că să fim suficient de puternici şi de motivaţi şi de 
flexibili în a selecta acele episoade care să ne susţină convingerea. Ceea ce se 
prefigurează azi este însă pe frecvenţa constrângerii. Careul dintre Lună şi Saturn 
ne convinge că ne punem singuri limite, că ne facem rău singuri, iar cel dintre 
Junon şi Axa Dragonului ne aduce conjuncturi şi situaţii în care să nu putem să 
facem nimic. Toate acestea se combină în aşa fel încât orice demers care trebuie să 
atingă azi stadiul final ori se opreşte, ori se schimbă, ori ne convinge că nu mai are 
niciun rost să continuăm în felul acesta. 

Prin urmare, 16 mai este o zi foarte importantă a acestei săptămâni şi a 
perioadei pentru că ne aduce în faţa unor confirmări. Pentru unii confirmarea că 
pot sau nu reprezintă elementul cel mai important al întregului ansamblu, însă 
pentru unii faptul că sunt acceptaţi sau respinşi într-o anumită conjunctură 
reprezintă o informaţie valoroasă despre calitatea lor ca oameni sau despre 
experiența pe care au acumulat-o până acum. Tot ceea ce conţine această zi poartă 
amprenta transmutării unor energii care sunt reziduale însă pe care nu le vedem 
aşa. Le-am acordat multă importanţă punându-ne multă speranța în finalităţi care 
nu duc nicăieri şi astăzi vom înţelege care este perspectiva acestor evenimente, care 
este consistența lor şi în ce mod ne îndeamnă să rezonam cu cei din jur. Careul la 
care participă Junon afectează relaţiile în general, dacă ne referim la grupuri, sau, 
dacă ne referim la viața privată, pe cele conjugale. Atunci când acest asteroid se află 
în careu cu Axa Dragonului înseamnă conflict între intenţia personală şi îndemnul 
social sau menirea individului. Toate acestea se petrec la interior sau în interiorul 
grupului, acolo unde am investit cea mai multă încredere, în ideea că vom depăşi 
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acest obstacol intuit atunci, nu cunoscut în mod direct. Acum putem avea 
privilegiul unor confirmări negative în sensul că vom vedea că aceste direcţii, 
deplasări, energii, nu au o finalitate bună sau nu au acea finalitate pe care am 
intenţionat-o. 

Trecerea Lunii prin Leu şi implicit sextilul lui Mercur aduce zilei o notă de 
competiţie. Se realizează o competiţie între mobilitatea şi flexibilitatea pe care le-
am achiziţionat în ultima vreme, prin trecerea planetelor Mercur şi Venus în 
Gemeni, şi îndemnul grupului de a construi lucruri remarcabile, de a face gesturi 
mari, ample, în văzul tuturor, poate chiar gesturi care se remarcă prin generozitate 
sau putere. Pentru că aspectul principal reprezintă careul lui Junon cu Axa 
Dragonului acest sextil dintre Lună şi planetele din Gemeni constituie o bucurie 
mică, măruntă, lipsită de vreo relevanță socială, însă importantă pentru individ în 
sensul că îl mobilizează să meargă mai departe. Această mobilizare este însă de 
scurtă durată pentru că tot Luna, aflându-se pe crucea fixă și împlinind un careu pe 
Axa Dragonului (aspect tradus ca dezamăgire), va face ca că plăcerile de azi să fie 
plătite scump. Asocierile de acum vin să se consolideze pe teama de despărţire, de 
moarte, de sărăcie sau, de partea cealaltă, pe teama de noutate. Cei care spera în 
mai bine fără a modifica contextul de acum, fără a accepta înfrângerea dau dovadă 
de o încăpăţânare pe car eo vor plăti foarte scump.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări să surprindem 
beneficiile înfrângerii. Înfrângerea nu înseamnă umilinţă, nu înseamnă sfârşit, ci 
înseamnă rectificarea traseului sau chiar obţinerea celui mai mare beneficiu al 
evenimentului în sine, nu a viziunii pe care o avem noi referitor la acest eveniment. 
Discrepanţa dintre ceea ce vedem şi ceea ce este de fapt, ne ajuta azi să depăşim 
obstacole importante ale evoluţiei personale prin observaţie. Vom observa cu multă 
luciditatea ceea ce se întâmplă în jur şi nu trebuie decât să acordăm credibilitate 
situaţiei reale, fără a o analiza sau a o transforma într-un avantaj propriu. Luna din 
Leu aduce tentaţia individualizării aproape de zona de pericol, mai ales acum când 
Axa Dragonului, menirea individului, şi Junon, tipuri de asocieri spre care se 
îndreaptă, sunt în conflict. 

 
Vineri, 17 mai 

Vineri 17- 5-2013 10:08    Luna (Leo) Squ [Sco] North Node 
Vineri 17- 5-2013 10:39    Luna (Leo) Opp (Aqu) Juno 
Vineri 17- 5-2013 17:15    Luna (Leo) Squ (Tau) Mars 
Vineri 17- 5-2013 19:16    Luna (Leo) Sex (Gem) Jupiter 

 
Conjuncturile zilei de vineri ne aduc în faţă o altă încercare a perioadei ce 

ţine de aceeaşi nevoie de a modifica, de aceeaşi credinţă care ne mobilizează 
întreaga săptămână, însă finalitatea acestora astăzi va fi una bună. Ca şi cum tot 
răul spre bine, începem ziua cu un careu al Lunii la Axa Dragonului, împlinind, 
prin opoziţia cu Junon, o cruce cosmică, la care participă şi axa Dragonului şi 
Marte. Apoi, Luna împlineşte la grad perfect un careu cu Marte, depăşind limitele 
stresului din prima parte a zilei şi ducând la consumarea tensiunii de dimineaţă 
într-un eveniment. Ulterior acestei explozii, multe dintre evenimente, spre seară, se 
vor îndrepta spre un echilibru plăcut şi deconectant. În felul acesta, vom avea 
impresia că evenimentele acestei zile vor avea un progres, că pornesc de la un 
punct, ating o cotă maximă, după care tind către echilibru. Toate cele care sunt 
programate să ni se întâmplă azi vor urma acest traseu şi vor fi pigmentate de 
îndemnuri sau idealuri personale, cele care sunt tangente la teama de a nu reuşi 
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sau teama de a nu găsi persoana potrivită cu care să facem un schimb de idei sau 
valori, iar acest neajuns ne va motiva, ne va ambiţiona, să ne depăşim anumite 
limite. 

Spre seară, când lucrurile vor fi puţin mai aşezate şi mai liniştite vom 
considera că am ales varianta cea mai bună, că am dat dovadă de spirit practic, de 
înțelepciune, de deschidere, că am folosit cele mai bune instrumente şi că aceasta 
va fi baza acţiunilor pe care le vom săvârşi de acum încolo. 

Din nefericire, acțiunile acestea nu pot fi reproduse pe viitor, pentru că de 
mâine încolo lucrurile vor intra într-un uşor regres, că Mercur şi Neptun vor fi în 
careu şi asta aduce uitare. Dacă dorim să ţină ceea ce facem azi va trebui să fie 
notat undeva, va trebui să lase urme, încât cineva din preajmă, comunitatea sau o 
foaie de hârtie să ne amintească de paşii care ne-au urmat azi şi care ne-au ajutat să 
obținem rezultate remarcabile. Sigur, aceste unghiuri proaste care se împlinesc azi 
ne pot aduce în situaţia în care să ne ieşim din fire ori să greşim în acţiuni banale, 
în episoade simple, atunci când este suficient să spunem adevărul ori să nu spunem 
nimic. Toate acestea sunt greu de corectat după aceea, însă dacă sunt recunoscute, 
ele ne vor ajuta să atingem momentul de echilibru prin iertare, nu neapărat prin 
iertarea acordată, ci prin iertarea cerută. 

Un lucru greşit este uşor iertat azi dacă este cerut. Acest lucru se va întâmpla 
prin influenţa specială pe care o are Luna din Leu asupra oamenilor. Le va încălzi 
sentimentele, îi va face sensibili la măguliri sau laude, îi va face generoşi sau 
mândri de realizările pe care le au, oricât de mici ar fi. 

Toată această combinaţie de motivaţie personală şi de obstacol social, spre 
seară, când se atinge punctul de echilibru, ne va lăsa impresia că am cucerit viaţa, 
am doborât viaţa, am reuşit să învingem acolo ude ne aşteptam cel mai puţin. Da, 
nu ne aşteptăm azi să obţinem rezultate favorabile pentru că de dimineaţă 
evenimentele sunt un pic încordate, iar tendinţa de a frâna se ascunde în spatele 
fiecărui eveniment pentru că asistă Capul Dragonului din Scorpion şi, acolo unde 
nu se pune problema demonstraţiei, puterii sau a ordinii şi disciplinei, lucrurile 
sunt trimise la revenire. 

Nu toate lucrurile însă au nevoie de disciplină, de valorile saturniene, aceasta 
este o componentă pe lângă multe altele, însă Saturn va interveni din umbră azi 
enervând, punând piedică evenimentelor, nu neapărată oprindu-le în totalitate, cât 
frânându-le, unele dintre ele, neavând viteza adecvată, se opresc de la sine, iar 
altele îşi pierd intensitatea deplasării şi atunci o iau pe un alt traseu. Aceste lucruri, 
spre seară vor căpăta o nouă deschidere şi asta înseamnă că am dat dovadă de 
flexibilitate, de deschidere, am reuşit să găsim fereasta aceea foarte îngustă care să 
transforme orice relaţie nefavorabilă în avantaj propriu. Acest lucru se întâmplă 
pentru o scurtă perioadă de timp, adică doar azi, pentru că Jupiter va fi planeta 
mediatoare în opoziţia Luna-Junon. Asta înseamnă că anumite lucruri ne vor 
distrage atenţia însă caracterul benefic al sufletului, bunele intenţii vor fi acelea 
care ne vor scoate din încurcături foarte complicate. 

Prin urmare, 17 mai este o zi a crescendoului plăcut, pornind de la 
evenimente neplăcute, de la refuzul unor parteneri de lucru, refuzul unor persoane, 
nevoia de izolare, de a trăi în izolare, până la necesitatea de a ne asocia doar cu 
persoane puternice, care au dovedit calităţi remarcabile. Aceste lucruri înseamnă 
nevoia de a ne deschide spre energii prea puternice şi prea mari decât putem 
suporta, îmbrăţişarea unei muzici false, aceea care imită armonia sferelor şi care, 
menţinută, ne va face şi mai mari probleme. Evenimentele acestei zile ţin de 
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gestionarea unui fond, de modul cum cheltuim o energie, bani pe care i-am strâns 
cu greu, modul cum gestionam valori pe care le-am acumulat prin efort propriu. 
Multe dintre soluţiile acestei zile sunt foarte bune şi foarte potrivite însă ele au 
nevoie de un caracter benefic al intenţiilor. Ele nu pot fi corectate pe parcurs, ci din 
start ar putea să aibe un caracter benefic, trebuie să fie asistate de intenţii bune 
pentru că altfel, spre seară, sextilul lui Jupiter cu Luna nu va reuşi să ne aducă în 
faţa unor beneficii speciale. Chiar şi aşa dacă reuşim să mediem aceste tensiuni 
care ne agasează prin diversitate, prin varietate va trebui să mizăm pe rezultate 
imediate sau etapele să fie notate undeva pentru că de mâine încolo vom avea 
nevoie de ele, însă nu ni le vom mai aminti aşa cum le-am trăit acum. Mâine, când 
Mercur şi Neptun vor fi în careu, vom fi atinşi de uitare şi fără o susţinere din 
exterior, fără un ajutor venit din faptul că am urmărit să consemnăm aceste etape 
acum nu vom atinge finalitatea dorită. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa păcăliţi de 
caracterul stresant al zilei, el nu este decisiv şi nici categoric, multe dintre 
evenimente trebuie pur şi simplu privite cu seninătate şi cu deschidere. În fața unei 
atitudini pozitive orice problemă care vine spre noi azi se rezolvă. 

 
Sâmbătă, 18 mai 

Sambata 18- 5-2013  7:34     Sun (Tau) Squ (Leo) Luna (Half Moon) 
Sambata 18- 5-2013  7:47    Luna (Leo) Sex (Gem) Lilith 
Sambata 18- 5-2013 10:19 Mercury (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Sambata 18- 5-2013 12:32    Luna (Leo) --> Virgo 
Sambata 18- 5-2013 19:40   Venus (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Sambata 18- 5-2013 22:34    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 

 
Luna, pe ultimul segment al zodiei Leu, are de împlinit astăzi un sextil cu 

Lilith. Acest sextil a fost activ şi în a doua parte a zilei anterioare, însă astăzi atinge 
momentul de maximum. De asemenea, suntem în faza Primului Pătrar şi, înainte 
ca Luna să iasă din Leu şi să intre în Fecioară, Mercur şi Neptun împlinesc un 
careu. Spre seară, Venus şi Uranus vor fi în sextil, iar târziu Luna va trece prin 
opoziţia cu Neptun. Tot acest complex de unghiuri astrale aduce zilei o forţă de 
compresie care o va încuraja, de dragul neobişnuitului, a extravaganței sau a nevoii 
de a ieşi în evidenţă, să-şi uite propria natură, să uite ce a făcut până acum, să se 
supună unor reguli pe care până acum le-a dispreţuit sau să îmbrăţişeze un drum 
plin de probleme sau greşit. 

Careul pe care Mercur şi Neptun îl vor împlini va aduce o tulburare a liniştii. 
Este oarecum impropriu să invocăm aici liniştea ştiind că atât vibraţiile din această 
săptămână, cât şi cele din săptămânile anterioare nu au fost tocmai în rezonanţă cu 
pacea interioară. Însă fiecare, prin efort propriu, a urmărit prin acțiunile pe care le-
a ales să-şi confere un moment de linişte, ceea ce am acumulat, ceea ce am câştigat 
cu mare efort acum vom distruge, vom pune la încercare, vom dori să înmulţim 
acest lucru în modul cel mai nepotrivit cu putinţă în aşa fel încât vom rămâne fără 
el sau îl vom înstrăina. Problema liniştii se poate traduce şi prin problema 
somnului. Careul dintre Mercur şi Neptun, ambele în domiciliile lor, aduce 
insomnie sau gânduri care să ne frământe în timpul nopţii. Acest unghi se 
împlineşte însă ziua şi el va activa atât în noaptea de vineri spre sâmbătă, cât şi în 
cea de sâmbătă spre duminică, urmând ca, în această componentă, de săptămâna 
viitoare el să-și diminueze forţa şi intensitatea. Unii oameni preferă să doarmă 
pentru a fugi de probleme sau se simt cuprinşi de starea de somnolență atunci când 
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vor să se relaxeze, nu neapărat că somnul reprezintă semnul că organismul lor are 
nevoie de odihnă, ci că din punct de vedere psihologic doresc să se desprindă de o 
problemă. Aici intervine acest careu între Mercur şi Neptun – nu-l lasă pe individ 
să se desprindă de problemă, i-o ţine activă în minte şi îi alimentează structura 
mentală sau afectivă cu acele informaţii nepotrivite, nefireşti, cu stres, cu tensiune, 
cu nemulţumire, în care elementul principal să constituie rănirea orgoliului 
personal. 

Din această cauza vom vedea că evenimentele acestei zile vor merge pe o 
pantă descendentă. Mulţi îşi vor pierde azi credibilitatea, vor considera că acţiunile 
care nu merg de la sine sunt îndreptate împotriva lor, fără a dezvolta atitudini 
paranoice. Sunt prea îngrijoraţi de statutul lor şi gândesc în perspectivă prin 
această grijă, prin această tensiune, alunecând uşor pe panta lipsei de coerență sau 
de disponibilitate. De asemenea acest careu dintre Mercur şi Neptun, ambele în 
domiciliu, poate însemna şi uitare selectivă. Din cauza complicaţiilor care ne vin 
acum în minte, pentru că le selectăm în mod negativ, preferăm să uităm lucrurile 
bune pe care nu le mai putem alimenta. Le uitam, le înlăturăm sau le abandonăm 
pentru o perioadă. Această relaţie de careu dintre Mercur şi Neptun poate însemna 
în cazul celor care nu au avut şansa să-şi găsească liniştea în ultima perioadă şi 
posibilitatea de a lega noi prietenii. Sunt prietenii de scurtă durată, create pe 
interes, pe imagine socială, în care cele două zodii doar sub presiunea unui interes 
care le forţează spre compromis pot să convieţuiască o perioadă. Această fuziune le 
consuma foarte mult urmând ca după separare şansă de a fi împreună să nu mai 
existe. 

Această situație ia înfăţişarea luptei pentru doborârea unor bariere sau 
pentru accederea pe o treaptă superioară în planul social ori într-un grup unde 
individul are anumite interese. Careul Mercur-Neptun aduce în felul acesta asocieri 
nefireşti, combinaţii între două elemente incompatibile care doresc să sfideze 
regulile bunului simţ, regulile tradiţionale, a compatibilităţii obișnuite şi să 
demonstreze faptul că orice este posibil. Este adevărat, prin această combinaţie 
orice este posibil, însă costurile pe care le vor plăti cei care urmăresc acest lucru vor 
fi foarte mari. 

Relaţia de acum se construieşte pe lipsa încrederii şi mai ales pe necesitatea 
pe care o simte un individ atunci când consideră că este oportun să se folosească de 
celălalt, nu să primească ajutor sau să-l solicite. Acest element negativ care 
răstoarnă valorile cu îndrăzneală şi curaj este întreţinut de sextilul dintre Venus şi 
Uranus care vine în acest unghi să aducă libertate în asocieri, o nevoie de 
independenţă, o disponibilitate pentru activităţi de creaţie sau către exprimări 
neobişnuite, adică de a doborî bariere. Înţelegem că lucrurile se menţin pe o pantă 
descendentă, chiar dacă sextilul dintre Venus şi Uranus este un unghi bun, pentru 
că prima dată suntem în contact cu energia careului Mercur-Neptun şi apoi 
încercăm să reparăm sau să definim cu sextilul dintre Venus şi Uranus vibraţia de 
bază care a venit din careu. Dacă lucrurile s-ar fi întâmplat invers problemele şi 
complicaţiile careului ar fi constituit o diversitate într-un fond bun. Aşa, acum, prin 
sextil, lucrurile vor încerca să fie reparate prin neobişnuit, prin independență, prin 
stabilirea unor ţinte îndrăzneţe ori prin a pune o picătură de dragoste în acţiunile 
pe car ele facem fie numai colorată cu vorbe ori îmbrăţişată cu căldură. Orice am 
face lucrurile azi nu se schimbă substanţial, ele doar îşi atenuează latura virulentă, 
însă se reuşeşte prin acest sextil, construirea unei imagini sociale foarte bună. Din 
afară toată lumea va considera că această problemă nu există, că ceea ce se vede 
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este un exemplu de maturitate, de curaj, de flexibilitate, însă în interior lucrurile 
fierb la o mare intensitate, pentru că elementele care sunt puse acum împreună nu 
sunt compatibile. Schizofrenicii, chiar şi cei fără diagnostic, adică aceia care 
manifestă o simptomatologie de graniţă, se vor integra perfect în această 
duplicitate normal/patologic făcând azi adevărate reprezentaţii. 

Prin urmare, 18 mai reprezintă ziua în care încercăm să combinăm două 
lucruri care nu au legătură între ele. Nu putem să spunem că intenţiile celor care 
doresc să facă astfel de combinaţii riscante sunt negative, dar nu putem să spunem 
nici că sunt pozitive. Ele sunt mai curând motivate de un interes pe care individul 
sau indivizii dintr-un anumit grup îl au. 

Ziua va fi în felul acesta dominată de sentimente apăsătoare. Vom avea 
conştiinţa faptului că anumite lucruri trebuie rezolvate rapid, indiferent de costuri 
şi că nu acceptăm refuz din partea nimănui sau nu dorim ca elementele care se 
interpun să schimbe cumva ordinea evenimentelor aşa cum o gândim de dimineaţă. 
Aceste lucruri sunt tentaţii sau păcăleli sau chiar minciuni îmbrăcate frumos 
pentru că vin din sextilul Lunii cu Lilith. Acest sextil pentru că leagă zodiile Leu şi 
Gemeni aduce în spatele oricărei motivaţii nevoia de competiţie. Competiţia între 
două forţe care se domină una pe cealaltă poate lua în zona socială înfăţişări 
nebănuite pe o plajă de la confruntarea verbală, până la confruntările agresive sau 
alte verificări ori examene de viaţă. 

Centrul de greutate al acestei zile va fi dat de motivaţia pe care o vom avea. 
Vom menţine toată ziua necesitatea de a salva aparenţele, de a îmbrăca orice 
eveniment într-o haină romantică, plăcută, marcată de libertate de expresie sau de 
gust pentru frumos. 

În realitate, lucrurile sunt îndreptate împotriva a ceea ce am construit cu atât 
de multă insistenţă în ultimele săptămâni. Aşa după cum vedem, este deja a doua 
lună în care urmărim să construim ceva frumos şi greşelile pe care am putea să le 
facem sunt îndreptate împotriva propriei persoane. Astăzi, încercând să facem ceva 
frumos, încercând să marcăm trecerea, încercând să dovedim că suntem pricepuţi 
ori cunoscători că merităm locul pe care-l ocupăm, vom fi tentaţi să ne dedăm la tot 
felul de ciudăţenii, la tot felul de acţiuni neobişnuite care să ascundă de fapt o 
uitare selectivă. Astăzi uităm de linişte, de Pace, de faptul că am acumulat pentru a 
deţine sau pentru a împărtăşi celorlalţi şi încercăm să alăturăm realizările pe care le 
avem într-un context mult mai mare, în ideea de a le înmulţi. Acest fapt va fi o 
greșeală şi se va solda cu o risipire a beneficiilor pe care le-am comporta în ultima 
vreme sau a realizărilor. 

Oricât ne-am strădui să salvăm aparenţele vom observa că ziua de azi ne 
dezamăgeşte foarte mult. Schimbările de atitudine, instabilitatea care vine spre noi 
acum, chiar dacă este motivată pozitiv în spatele ei este o intenţie negativăvv- 
orgoliul de a demonstra ambiţia, de a pune plăcerea individuală şi gustul 
individual, etalonul pentru frumos, aşa cum îl vedem, peste frumosul celorlalţi. 

Individul va considera că doar el are dreptate, că doar el înţelege, doar el 
vede lucrurile corect şi clar, tocmai de aceea se simte obligat să acţioneze în această 
direcţie. 

Dată fiind această situaţie, recomandarea pentru această zi merge în direcţia 
cumpătării. Avem mare nevoie de cumpătare azi, avem nevoie să lăsăm lucrurile în 
mersul lor firesc, să ne mulţumim cu ceea ce avem şi să nu dezvoltăm sentimente 
de acumulare. Această zi nu ne ajută să acumulăm, ci ne păcăleşte cu tentația 
acumulărilor suplimentare. Această păcăleală ne va duce către pierderea a ceea ce 



Săptămâna 13 – 19  mai 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 8 mai 2013, ora 22:35 

am acumulat până acum. Că asta înseamnă energie, bani, timp sau că suspiciunea 
va ajunge în locurile unde ideea era sigură şi certă, nu va conta. Important va fi 
rezultatul care ne va spune, spre seară, că indiferent cât de mult am muncit sau ne-
am implicat suntem la fel de dezamăgiţi ca dimineaţă. 

 
Duminică, 19 mai 

Duminica 19- 5-2013  1:02    Luna (Vir) Squ (Gem) Mercury 
Duminica 19- 5-2013  1:17    Luna (Vir) Sex [Sco] Saturn 
Duminica 19- 5-2013  9:51    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Duminica 19- 5-2013 11:06    Luna (Vir) Squ (Gem) Venus 
Duminica 19- 5-2013 13:58    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 
Duminica 19- 5-2013 19:07    Luna (Vir) Sex [Sco] North Node 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce o calmare a tendinţelor zilei anterioare în 

sensul că lucrurile nu vor merge neapărat înspre bine, însă vor merge în mod sigur 
către o mai bună înţelegere a lor. Cu toate că Luna, chiar din timpul nopţii, 
împlineşte un careu cu Mercur, iar în mijlocul zilei altul cu Venus, fiind de 
asemenea şi în opoziţie cu Chiron, aspecte nefavorabile pentru echilibrul 
psihoemoțional, faptul că reuşeşte să împlinească trei aspecte pozitive din care 
două sextile (cu Saturn şi Capul Dragonului) şi un trigon cu Pluton, înţelegem că 
întreaga manifestare negativă care ne-a tulburat conștiința în ziua anterioară, 
astăzi capătă sens, ia o formă mult mai vizibilă sau accesibilă înţelegerii comune 
prin care vom adopta decizii înţelepte. 

Astăzi înţelegem că nimic nu este veşnic, nimic nu durează la nesfârşit şi 
până şi lucrurile negative, chiar dacă sunt complicate, ating sfârşitul, se consumă 
pentru a face loc altora. Configuraţia numită Vapor cu pânze la care participă 
conjuncţia Mercur-Vernus că focar alături de Lună, Saturn, Pluton şi Chiron, aduce 
tulburarea conștiinței sau a sentimentelor drept catalizator pentru decizii foarte 
bune pentru destin. 

Când Luna şi Saturn sunt în sextil mintea va face o selecţie drastică a 
informaţiilor, făcând apel la experiențe de viaţă, nu doar la noţiuni, lucrând cu 
episoade din existenţa proprie sau din existențele celorlalţi care sunt atât de 
puternice şi de înălţătoare încât ne ajută să depăşim momentul de zdruncin pe care 
îl aducem din ziua anterioară fără să dorim în mod intenţionat acest lucru. Dacă 
ieri am încercat să simplificăm lucrurile pentru a obţine un avantaj direct, astăzi 
suntem motivaţi să le selectăm pentru a înţelege de ce se întâmplă toate acestea. În 
felul acesta, înțelegem că aceste lucruri fireşti care ne constrâng să spunem 
adevărul ne ajută de fapt să clarificăm o problemă. Nu putem să continuăm în fals 
sau în minciună şi să ne aşteptăm la rezultate pozitive sau durabile. Adevărul este 
cel care conferă trăinicie, durabilitate unei relaţii, celelalte lucruri care se susţin pe 
minciună au nevoie de consum suplimentar, aşa cum vom observa astăzi. 

Motivaţi sau speriaţi că perspectiva lucrurilor nu va putea fi întreţinută de 
energia personală, că ne-am făcut planuri fanteziste, că ne-am implicat în asocieri 
pe care nu le putem susţine, ne va ajuta azi să vedem adevărul în față oricât de 
dureros este. Ulterior acestui moment, absolut esenţial pentru această zi, survine 
ipostaza destăinuirii. Luna în careu întâi cu Mercur apoi cu Venus și situaţia în care 
acestea două sunt în conjuncţie pe o zodie a exprimării libere (Gemeni), ne ajută să 
vorbim uşor despre probleme atunci când le înţelegem. Aceasta este condiţia 
pentru a putea să ne desprindem de nemulţumire, de durere, de obstacole de 
compromisuri, să le privim în faţă şi să le înţelegem. 
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Faptul că azi Luna mediază tendinţa Nodurilor prin Capul Dragonului 
conferă acestei înţelegeri un farmec şi o savoare aparte. Deşi simţim că energia 
fizică este ușor diminuată, că efortul făcut de-a lungul săptămânii, chiar dacă nu a 
fost foarte mare, a lăsat urme pe corp, pe minte, ne simţim puţin obosiţi, 
consumaţi, cu rezerve mai puţine sau cu resurse mai puţine, faptul că prin ceea ce 
facem azi reparăm o greşeală pe care am tot făcut-o de-a lungul săptămânii sau 
doar ieri ne încântă foarte mult şi ne ajută să ne găsim resurse suplimentare. 

Această nevoie de soluţie, de echilibru reprezintă şi deviza acestei zile prin 
care reuşim să dăm schimbărilor un sens pozitiv. Aceste schimbări nu sunt cele 
care se consumă în etape mici azi, ci acelea pe care le vedem în etape mai mari şi 
care s-au desfăşurat în etape mai ample de-a lungul acestei săptămâni sau în 
săptămânile anterioare. Această viziune de ansamblu la care ajungem prin 
neputinţa de a susţine o acţiune sau de a consuma mai departe ceva (opoziţie Luna-
Chiron) reprezintă forţa care ne constrânge să ne separăm de o greşeală şi să 
pornim pe un drum corect. 

Prin urmare, 19 mai este o zi a adevărului. Acum ne aducem aminte ceea 
ce ni s-a-ntâmplat de-a lungul săptămânii şi considerăm că am avut noroc ori că 
înţelegerea care ne cuprinde azi constituie şi şansa pe care destinul ne-o aşează în 
preajmă şi de care trebuie să profităm. Nu toate lucrurile sunt plăcute azi. Lipsa 
adevărului din acţiunile anterioare, dar mai ales că le descoperim pe toate azi 
reprezintă o etapă neplăcută sau chiar dureroasă a demersurilor în care ne-am 
implicat de-a lungul acestei săptămâni. Însă suntem atât de încântaţi şi de 
mulţumiţi de faptul că adevărul învinge încât nu va mai conta nici faptul că 
vitalitatea se situează la cote minime ori că puterile sociale au dat semn la un 
moment dat că se slăbesc. Cei care sunt construiţi să gândească mai mult raţional 
decât intuitiv se vor speria azi în faţa a acestor obstacole (diminuarea vitalităţii 
personale şi a puterii sociale). Forţa argumentului azi nu va mai avea putere, ci 
doar adevărul în sine. Ştiind că toată săptămâna au fost raţionali, că au căutat 
explicații logice în orice acţiune chiar dacă pe alocuri unele au fost formulate în 
favoarea sa faptul că acum reuşesc să vadă dintr-un alt cadru mult mai larg, 
consecinţele faptelor lor îi sperie şi îi motivează şi mai mult să recunoască adevărul, 
să-l caute, să-l ceară ori să-l iubească atunci când vine de la sine. 

Prin adevăr, tot ceea ce a fost greu şi apăsător de la începutul săptămânii se 
diminuează, se liniștește, se temperează şi intră pe un făgaş normal. Cei care sunt 
mai mult raţionali decât intuitivi vor fi circumspecţii referitor la calitatea noului 
drum, la traseul pe care evenimentele şi-l aleg de la sine după recunoaşterea 
adevărului. Va trebui să aibă încredere, să-şi amintească faptul că întreaga 
săptămână se află sub amprenta credinţei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi de credinţă, de 
puterea ei şi de faptul că acolo unde se așează credința, toate celelalte elemente ale 
fiinţei eterne care suntem devin instrumente de expresie, nu elemente care o 
definesc. Credinţa în sine nu poate fi definită. Ea poate fi trăită, iar efectele sale 
doar urmărite. 
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Săptămâna 20-26 mai 2013 este complet diferită de ceea ce am traversat 
până acum în acest an, aducând împlinirea primului careu Uranus-Pluton de anul 
acesta. De asemenea, traversăm intrarea Soarelui în Gemeni și careul său cu 
Neptun, dar și Luna plină ce se împlinește pe axa Gemeni-Săgetător, ce vor aduce  o 
suită de episoade din care fiecare individ va fi obligat să-și extragă un înțeles 
personal, unul menit să-l ajute să-și integreze demersurile la care lucrează pentru a 
le optimiza până în toamnă, în a două parte a lunii septembrie, când Saturn și 
Capul Dragonului vor fi în conjuncție. 

Această săptămână ne va mobiliza pe libertatea de expresie, pe modul cum 
gestionăm energia pe care o punem în relații, dar mai ales pe gradul de implicare a 
deciziilor pe care le luăm în ceea ce privește misiunea personală, adică ce și-a 
propus să realizeze în această lume și cât de serios va fi în sarcinile pe care și le-a 
propus. 

Puterea acestei săptămâni nu se va adresa însă numai vieții spirituale, ci și 
raporturilor sociale care acum se vor inflama. Încă de săptămâna anterioară am 
văzut că forța gândurilor, convingerile individului nu numai că nu sunt de neglijat, 
dar sunt și puse în mișcare înaintea intereselor sociale, ca și cum viața socială este 
condusă exclusiv de acestea, chiar și pentru indivizii care nu se preocupă deloc de 
această latură a vieții. Vom vedea, chiar de marți, 21 mai, când se împlinește careul 
celor doi malefici, că evenimentele sociale se vor selecta după aceste direcții, ca și 
cum nu va mai fi important limbajul, dacă el nu este susținut de un mesaj clar fixat 
în minte, că nu va mai conta care sunt beneficiile unor demersuri sociale dacă, prin 
acestea, nu se consolidează un set de valori ori nu se depășește un obstacol 
existențial. 

Multe din cele care se vor întâmpla în această săptămână vor purta masca 
fricii de acțiune, luând înfățișarea unui obstacol și, după modul cum îl abordăm, 
vom reuși să ne delimităm calitatea acțiunilor viitoare. 

Abia duminică vom vedea dacă sensibilitatea pe care am dezvoltat-o în tot 
acest interval a fost dată de fuga de realitate ori de aprofundarea calității vieții. 
Abia la finalul săptămânii vom înțelege cât de puternică ne ne-a fost dorința de a 
reuși în proiectele pe care le avem și care sunt elementele care ne descurajează. De 
altfel, ceea ce se va afișa în fața ochilor ca fiind soluție înseamnă de fapt o sumă de 
factori care nu aparțin doar acestei săptămâni, ci care vin din trecut, se susțin pe 
educație, pe alte experiențe de viață și care nu sunt deloc de neglijat. 

Cei care-și adună forțele și care nu vor mai pune atât de mult accent pe 
dramele personale, care vor privi aspectele vieții cu maturitate și nu se vor speria 
de intensitatea acestei săptămâni vor fi persoanele care vor spune că nu se 
confruntă pentru prima dată cu așa ceva, că au mai avut de-a lungul vieții 
întâmplări de genul acesta și, chiar dacă anterior nu le-au făcut față, acum se 
mobilizează pentru a le depăși. Acest curaj reprezintă elementul de bază în a vedea 
că măștile acestei săptămâni nu sunt decât niște umbre inerte care dacă se 
dovedesc a fi mobile se întâmplă pentru că individul în sine le dă toată puterea. 

Avertismentul acestei săptămâni se constituie într-o invitație, aceea de a ne 
aminti de bunul simt. Cei care vor uda o planta vie, chiar dacă este firavă, au șansa 
să o vadă peste timp cum se va transforma într-un arbore puternic. Dacă însă vor 
uda un arbore bătrân ce este de mult timp uscat, să nu se aștepte la rezultate 
spectaculoase, chiar dacă apa pe care i-o va oferi acestuia va fi curată și hrănitoare. 
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Luni, 20 mai 
Luni 20- 5-2013  4:55    Luna (Vir) Squ (Gem) Jupiter 
Luni 20- 5-2013  5:22    Luna (Vir) Tri (Tau) Mars 
Luni 20- 5-2013 16:09    Luna (Vir) Squ (Gem) Lilith 
Luni 20- 5-2013 17:49   Venus (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Luni 20- 5-2013 19:48     Sun (Tau) Tri (Vir) Moon 
Luni 20- 5-2013 20:07    Luna (Vir) --> Libra 

 
În ultima zi de Fecioară, Luna va avea de împlinit trei aspecte, dintre care 

două sunt careurile cu Jupiter și respectiv Lilith, iar al treilea este trigonul cu 
Marte. Acest fundal aduce o notă apăsătoare zilei, dar și confruntarea cu speranțe 
false, cu direcții care nu au finalitatea dorită și care nu se mai prezintă la fel de 
interesant așa cum am văzut în săptămâna anterioară. Acum se află în fața unor 
evenimente hotărâte deja, decisive ori care au ajuns deja prea departe pentru a mai 
putea fi întoarse din drum. 

Azi Venus și Chiron se vor afla în careu și ne îndeamnă să ne justificăm 
alegerile, să punem pe tapet tot ceea ce ne-a consumat, stresat sau incomodat 
pentru a merge mai departe. Sinceritatea nu este trăsătura definitorie a acestui 
unghi, însă ea așa se va prezenta azi, atrăgând atenția asupra unor probleme fără a 
reuși cumva să le rezolve. Cei care merg putin mai departe cu gândirea ori cu 
emoțiile vor considera ca expresia individuală are nevoie de asemenea momente, 
are nevoie să înțeleagă că a clarifica ori a ajuta nu înseamnă și a primi recunoaștere 
ori apreciere din partea comunității. Poveștile de viață ale celor care au reușit sunt 
impresionante și pentru că sunt pline de obstrucțiuni și încercări când aceștia au 
gustat viața în aspectul ei dramatic, nu doar binefăcător ori glorios. Victoria trece 
printr-un spatiu îngust, foarte îngust când, într-o clipă, decizia, dacă să meargă sau 
nu mai departe, consumă o parte importantă din energia personală  și este pe 
punctul de a destructura întregul edificiu. Careul lui Venus (Micul benefic) cu 
Chiron (asteroidul spiritualității) ne aduce azi în fața unor episoade triste care au la 
finalul lor o alinare, o mângâiere ori o speranță de-a dreptul impresionantă. 
Inspirația curge, valurile iertării ne înconjoară într-un crescendo plăcut și liniștit, 
însă evenimentele sociale au un zgomot obositor și trist. 

Lupta acestei zile va fi dată de modul cum reușim să gestionăm valul 
dorințelor în contrast cu cel al necesității. Dorințele vin și ne spun că avem drepturi 
și trebuie să ni le respectăm, că imaginea ființei care o reprezentăm are nevoie de o 
supradimensionare, că avem dreptul să trăim pe picior mare ori că aspirațiile care 
i-au făcut pe alții puternici și cunoscuți ne ridică și pe noi în înaltul cerului și ne 
duc spre evenimente în care să dovedim care este calitatea cea mai mare și cum 
putem proba că știm să o folosim. 

Dacă indivizii superficiali se vor bucura că li se oferă ocazia să iasă din 
anonimat, să-și depășească limitele mediocre, cei maturi care nu se pierd în fața 
unor situații de acest fel le vor privi cu o reținere foarte apropiată de durere ori 
suspiciune. Termenul de provocare/încercare este acum pe buzele tuturor și, fie că 
stiu cum să procedeze, fie că nu, indivizii îl aruncă în fața mulțimii extaziată că i se 
oferă un răspuns, însă el este departe de a fi înțeles ori integrat corespunzător în 
observațiile unor. Încercarea nu are deloc un aspect plăcut și nici deconectant, nici 
măcar când incită la evenimente dinamice care, prin mișcarea lor pot atenua putin 
din forțele de opoziție pe care le predispun, dar ea poate promite un beneficiu 
puternic sau solid atunci când sunt îndeplinite condițiile de modificare a propriei 
structuri. Așadar, încercarea va face de fiecare data apel la flexibilitate, la acceptare 
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ori la reinventarierea instrumentelor de lucru. Când nu se întâmplă asta, nu avem 
de-a face cu încercarea, ci cu un obstacol și ceea ce ne așteaptă la final nu are nimic 
de-a face cu recompensa pentru depășirea probei, ci cu o altă etapă, poate chiar una 
banală ori lipsită de importanță. 

 Încercări au oamenii care ai întrebări, care se frământă pentru a da vieții lor 
un sens ori pentru a ieși din cadrul comun al unor episoade de viață. Când îți ridici 
fruntea spre cer pentru a vedea și altceva decât dacă va ploua sau pentru a 
identifica o posibilă sursa de zgomot, iei contact cu una din marile încercări ale 
vieții, întrebându-te: cine sunt eu? 

Careul dintre Venus din Gemeni și Chiron din Pesti ne îndeamnă să lucrăm 
acum cu informații, să aflăm răspunsuri și chiar dacă nu vom reuși să le stabilizăm 
într-un cadru puternic ori eficient, chiar dacă nu suntem în stare să ridicăm un alt 
edificiu cu ceea ce înțelegem ori cu ceea ce aflăm acum, faptul că suntem în contact 
cu o informație care depășește cadrul comun, care se află dincolo de limita 
orizontului, iar noi am văzut-o și am intrat în contact cu ea, înseamnă a demonstra 
că prima etapă a încercării s-a împlinit și că avem în preajmă ceva puternic și solid, 
ceva superior elementului comun care ne ajută să evoluăm. 

Viața pe care o trăim are un rost, traseul ei este de asemenea plin de 
oportunități de evoluție, însă ele se vor transforma în încercări atunci când 
individul le atrage în sfera sa intimă, când cere un punct de sprijin pentru a face un 
salt, pentru a alerga mai repede ori pentru a vedea de sus ceea ce se află în jur. În 
felul acesta, încercarea devine punctul de sprijin al unei pârghii pe care individul o 
construiește instantaneu, ajutat de inventivitatea genială a spiritului său pentru a 
raspunde unei solicitări care vine din interior. 

Careul lui Venus cu Chiron ne va aduce, așadar, încercări de natură evolutivă, 
însă ele nu sunt limitate doar la sfera spirituală, ci doar ne spune că încercările 
spirituale sunt mai mult avantajate acum. Dacă pentru un individ extinderea 
contactului social, sporirea numărului de cunoștințe, de relații, de prieteni ori chiar 
a membrilor familiei înseamnă a-și depăși condiția pe care o are acum, atunci 
careul Venus-Chiron îi oferă prin tinta pe care și-o stabilește un punct de sprijin, un 
element fix, stabil, rigid, imposibil de schimbat, modificat de care, sprijinindu-se, 
se înălță spre a atinge ținta stabilită. 

Cadrul general, cel pe care Luna din Fecioară ni-l conferă, ne spune că teama 
de sărăcie, grija față de numărul banilor, față de calitatea obiectelor din jur, față de 
modul cum este administrat un fond, sau de cum este acceptat un individ într-o 
structură recunoscută de societate, ne indică și materialul de lucru, elementele cu 
care vom lucra pentru a da încercării rostul cel mai înalt și pozitiv cu putință, iar 
pentru asta beneficiem de trigonul luminariilor, adică de toată bunăstarea de care 
universul dispune în acest moment. 

Prin urmare, debutul săptămânii se va face într-un ton aparte. Suntem 
invitați să vedem soluțiile, să le îmbrățișăm, să ni le însușim, să le dezvoltăm într-
un mod personal, dar însă să nu reușim să atingem stadiul final. În felul acesta, 
luăm azi contact cu ideea de încercare, de obstacol, care va fi exprimat direct 
proporționat cu forța pe care o pune individul la dispoziția traseului său evolutiv 
pentru a produce un salt spectaculos, pentru a sări etape ori pentru a-și construi un 
nou așezământ cu o mai mare semnificație pentru ceea ce dorește să facă. Cu cât 
încercarea este mai dură, mai stabilă și mai mare, cu atât posibilitatea ca saltul să 
fie mai amplu și mai deschis este mai mare. Astfel, descoperim că oamenii nu sunt 
chinuiți de astre, cerul nu pedepsește și nici nu iartă, el întreține un mecanism care, 
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la randul sau, conține procese de autoreglare. A înfrunta un obstacol mare, adică a 
beneficia de o mare încercare a vieții, cea care te zdruncină din toată încheieturile, 
înseamnă a dispune de un destin, de o misiune personală, cea care transformă viața 
personală într-un punct de sprijin pentru pârghiile celorlalți oameni, dar nu prin 
rigiditate, ci prin expresivitate, flexibilitate, deschidere și forță. 

Încercarea are alături de ea tot timpul forța, puterea și originalitatea pentru 
că ea depinde foarte mult de elementul personal al individului căruia i se adresează, 
ca și cum omul în sine își creează o mască pe care și-o pune deasupra capului 
pentru a-și tulbura singur somnul și, în timp, a-și învingă teama de chipurile false. 
Toate aceste procese duc la vindecarea sufletului, la deschiderea față de marile 
orizonturi, spre oceanele de informații ale cosmosului, față de mecanismele de 
autoreglare ale vieții și, implicit, de a beneficia de dreptul de a nu mai aștepta 
schimbarea programată pentru comunitate, ci de a o îmbrățișa acum, în gând, 
pentru ca prin hrănirea ei zilnică să devină statut social. Gandhi când spunea “Fii 
tu schimbare pe care vrei să o vezi în lume” se referea la această desprindere de 
comun prin salt. La început, acesta poate fi mic, iar realizările sale abia 
perceptibile, însă obișnuința de a face acest sport ne va aduce în competiții din ce în 
ce mai mari, mai importante, iar recompensele vor fi pe măsură. 

În felul acesta, ideea de încercare are o conotație extrem de personală  și 
atunci când nu ne motivează spre un salt, trăsăturile sale se estompează, iar 
statutul său va transformă oportunitatea aceasta într-un simplu episod, banal, cel 
care nu va deranja comoditatea unui suflet leneș, ci îi va oferi o viață liniștită, 
calmă, fără obstacole, cu trai simplu și prosper. 

In sensul comun al vieții, 20 mai va fi marcată de spirit de contradicție, de 
dispute verbale ori de tendința de a face opusul față de ceea ce se va dovedi corect, 
ca și cum o mână invizibilă ne mută dintr-un loc într-altul așa cum se mută piesele 
pe o tablă de șah, fără să ne întrebe dacă vrem să facem asta ori dacă ne este util. În 
adâncul ființei cei care vor căuta, vor găsi conflicte puternice pe care careul Venus-
Chiron, ce se împlinește azi, le va scoate la lumină pentru a vindeca sufletul. Este 
posibil ca prin acest proces de chirurgie spirituală corpul să fie afectat, de asemenea 
și imaginea socială, însă cei care nu au risipit săptămâna anterioară, ci au cultivat 
credința, stiu acum cum să procedeze. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne investiga dorințele, de a le 
urmări traseul și de a surprinde care sunt momentele în care teama schimbă 
direcția ori când ne oprește din drum, considerând că evoluția nu este posibilă 
decât împreună cu valul, cu gloata. 20 mai este o zi de înțelegere și tocmai de aceea 
investigația ar trebui să ne umple tot timpul. 

 
Marți, 21 mai 

Marti 21- 5-2013  0:09     Sun (Tau) --> Gemini 
Marti 21- 5-2013  2:02  Uranus (Ari) Squ [Cap] Pluto 
Marti 21- 5-2013  6:46 Mercury (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Marti 21- 5-2013 15:55    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 
Marti 21- 5-2013 15:58    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
Marti 21- 5-2013 17:33    Luna (Lib) Tri (Gem) Mercury 
Marti 21- 5-2013 22:23    Luna (Lib) Tri (Gem) Venus 

 
Soarele azi își schimbă semnul, trecând în Gemeni, iar maleficii Uranus și 

Pluton își împlinesc primul careu de anul acesta. De asemenea, Mercur și Uranus 
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vor fi în sextil și Luna, aflată în plin tranzit prin Balanță, i se va opune lui Uranus 
împlinind împreună cu cei doi malefici un careu în T pe semne cardinale. 

Ziua devine astfel prea dinamică, prea încărcată, prea grea, adică prea 
zgomotoasă pentru a reuși de la sine să-l ajute pe individ să-și extragă din 
experientele vieții sale ceva bun, concret ori binefăcător, pentru a-și ridica 
standardul de viață ori pentru a-și valorifica o oportunitate majoră care l-a tot 
curtat de la începutul acestei luni. 

În momentul în care cei doi malefici își împlinesc unghiul lor valorile 
ancestrale intră din nou în criză. În felul acesta, elementele personale pe care le-am 
tot folosit până acum, cele care au putut să ne confere o anume comoditate de la 
începutul anului și până acum, azi și implicit de-a lungul acestei săptămâni se vor 
dovedi inutile. Dacă în această perioadă destinul a stabilit întâlniri importante, 
mese rotunde, dezbateri pe teme legate de evoluția umanității ori de stabilire a 
schemei de acțiune pentru următoarea perioadă, careul acestor malefici îi va 
constrânge pe lideri să aleagă prin fricile personale, ca și cum prosperitatea globală 
trebuie să se producă doar pentru ca ei să beneficieze de un anume confort. 
Schemele lor de acțiune pun acum în pericol integritatea lumii care încet, încet 
ajunge să scârție din toate încheieturile sub presiunea trezirii conștiinței 
individuale.  

Nu acesta este însă principalul efect al trezirii conștiinței, însă instrumentele 
personale, cele care sunt integrate în pârghiile individuale numite încercări, pe care 
le-am indicat în ziua anterioară, au tendința de a se întrepătrunde formând 
structuri puternice care vor acționa prin calitatea comună. În felul acesta, interesul 
comun față de un anume produs îi conferă acestuia statutul de valoare și, în timp, 
de etalon. Ignorarea acestuia nu-i scade valoarea, ci o minimalizează în raport cu 
stadiul evolutiv al persoanei. Trezirea conștiinței umanității invocată frecvent și sub 
termenul de “planeta se trezește� pune o presiunea asupra individului care nu 
dorește să participe la acest proces cu toată ființa sa. Spre exemplu, dacă un individ 
ambițios urmărește să se realizeze profesional și parcurge în acest drum multe 
încărcări legate de accederea la o noua funcție, neimplicându-se în totalitate va 
considera că are nevoie să se alieze cu cei puternici care fac tot timpul dreptate: ori 
va trece în tabăra fățarnicilor, ori va căuta să-și îmbunătățească structura subtilă, 
modul de a gândi și simți pentru a deveni mai puternic, ridicându-se spre sferele 
înalte ale Creației. Procedând așa el nu doar uzează de o energie, ci alege să 
rezoneze cu ea și să beneficieze de pe urma acestei comuniuni. El a vrut, inițial, mai 
puțin, dar asta doar pentru că nu a știut care sunt implicațiile.  

A sta în lumina soarelui nu înseamnă doar a te încălzi, ci, atunci când este 
cazul, și a te arde dacă nu procedezi corect. Asta înseamnă că individul care obține 
principalul beneficiu de pe urma alegerii sale și care dorește să beneficieze în 
continuare de puterea sa crescută are nevoie să stea sub razele soarele cât mai mult 
timp, adică să nu se rupă de sursa puterii sale. Este de la sine înțeles că individul, 
necunoscând toate implicațiile procedeului său, va trebui să fie conștient că se 
expune și altor procese și, implicit, va obține rezultate și de pe urma folosirii 
acestora. Extinzând exemplul nostru, individul va observa că pigmentul pielii i se 
închide ori ca anumite procese fiziologice se îmbunătățesc dată fiind acțiunea 
benefică pe care razele soarelui o au, spre exemplu, asupra metabolismului 
calciului. Gândind pozitiv, individul observă că obosește mai greu, că randamentul 
îi creste, că poate munci mai mult și mai bine și că senzațiile sale se extind spre o 
zona asupra căreia până atunci nici nu a visat. Tot în lumina soarelui sunt și 



Săptămâna 20 – 26  mai 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 15 mai 2013, ora 18:09 

animalele de pradă care uitându-se în jos spre animalele mici, spre ființele care nu 
cunosc pericolul la care s-au supus, se simt incitate în dorințe teribile prin care 
viața, la alt nivel, se reglează. În felul acesta, bucurându-se de o hrană subtilă și 
puternică omul trebuie să știe că va trezi animalelor de pradă dorințe teribil de 
ciudate și o parte din căldura pe care o primește de la soare va trebui să o 
folosească pentru a se apăra, pentru a cultiva viața, pentru a o diversifica, nu 
pentru a o afișa ca pe o fotografie de epocă. Iată cum, dintr-o simplă dorință de a ne 
bucura de lumina și căldura soarelui, în acest mediu al diversității, ajungem să ne 
confruntăm cu o extensie a diversității, adică să devenim luptători ai luminii, 
apărători ai integrității personale, după măsura pe care am crescut-o gândind 
pozitiv și hrănindu-ne cu lumină. Nu vom fi obligați să facem asta, dar, de vreme ce 
am cerut mai mult, viata ne constrânge să oferim mai mult. 

Oamenii sunt ființe sociale și încântarea pe care o simt când își schimbă 
impresii, când sunt aprobați ori când se dăruiesc este atât de mare încât ajung să 
trăiască cu implicație noua imagine, uitând cum era când trăiau la întuneric și 
ascunși tot timpul după frunzele cele mari ale copacilor. Adunându-se în grupuri, 
își transformă observațiile personale în reguli de trai pentru a-și proteja semenii de 
etapele intermediare pe care le-au parcurs ei. Le vor spune copiilor cât și de ce să 
stea la soare și cum să facă să se ferească de animalele în spațiul cărora au intrat 
prin căutarea luminii. Astfel, de la o simpla dorință de a se bucura de viață, oamenii 
ajung să devină expresii ale luptei dintre bine și rău, doar pentru că nutresc spre 
mai mult. 

Totuși, nu acesta este scopul pentru care am venit în această lume, ci doar 
traseul pe care-l mergem. Dacă avem de parcurs un drum lung până la apa și nu 
suntem uzi de la primul pas pe care-l facem pe acest drum nu înseamnă ca am 
rătăcit calea, ci înseamnă ca avem nevoie de instrumente adiacente, auxiliare 
pentru a înțelege că elementul intermediar este absolut esențial pentru a ajunge la 
tinta, nu cel care o neagă. 

Toate aceste elemente auxiliare devin expresii ale individului prin alegerile 
pe care le face. Ajunși în postura în care să fim pentru o scurtă perioada de timp 
beneficiarii unui bun, înseamnă a deveni răspunzători pentru ecoul pe care-l 
produce asupra comunității. Dacă am găsit apă în deșert nu vom mai fi căutători de 
apă, ci aceia care au găsit-o și dacă am găsit-o va trebui să o împărțim, pentru că, în 
noul statut, nu va mai conta dacă am găsit apă căutând apa sau altceva. 

Așa se explică faptul că implicându-se în procese simple de comuniune cu 
energia subtilă oamenii se schimbă treptat, devin din ce mai puternici, își trezesc 
instincte de care nu au stiut, se iubesc mai mult și reușesc să construiască edificii 
pe măsura puterii lor interioare. A te ascunde de lumină doar pentru că te sperie 
sarcina suplimentară pe care o ai atunci când strălucești, înseamnă că niciodată nu 
ai gustat din ea. 

Prin asocieri și construcții de proastă factură oamenii pot însă să facă rău 
prin convingerile lor sau prin ambiția de a se ridica mai sus, nu decât adversarul, ci 
decât asociatul. Sfidându-și elementul care-l susține nu va face decât să 
demonstreze că nu știe un lucru absolut esențial: nicio ființă superioară nu se va 
întoarce împotriva luminii care a hrănit-o, nici cu gânduri de invidie, nici cu 
ambiții. Evoluând ființele se adoptă unele pe altele, se înfiază, adică se integrează 
unele în familiile altora, își împart același spatiu, aceleași bunuri. 

Careul Uranus-Pluton ne va vorbi azi despre oameni care se trezesc dintr-
odată în campul de luptă, pe o scena socială fără să știe de ce au ajuns acolo, fără să 
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înțelegea ce rol au de îndeplinit acum. Ușurința cu care sunt puse pe umerii celor 
imaturi decizii majore nu face decât să scoată în evidență acest proces subtil de 
evoluție prin încercări ori prin transformarea ființei plăpânde într-o adevărată forță 
a naturii. Pericolul este dat doar de unghiul din care privim. Aflată după frunzele 
copacului, ființa care nu a cunoscut deliciile luminii solare se teme de tot ceea ce 
vine din zonele luminoase și va duce cu sine această teamă chiar și în primele etape 
ale transformării sale. 

Responsabilizarea celor mici reprezintă acum elementul cel mai puternic al 
zilei și forța naturii care caută să se preschimbe sprijinindu-se în drumul său pe alte 
pietre, cele pe care universul, dintr-un raționament numai de el știut i le-a presărat 
în față. Noi, cei de acum, suntem pietre mai mult sau mai putin încercate ale vieții 
care trebui să ducă pe umeri povara lumi, a societății cea care nu știe să meargă 
calm și agale, ci se aruncă cu fiecare pas, de parcă dorește să se scuture de greutăți. 

 Careul celor doi malefici, având Luna din Balanta ca fundal, va veni acum să 
tulbure argumentele, raționamentele, făcându-i pe oameni infideli, neserioși și 
disprețuitori față de ceea ce i-a format ori față de ceea ce-i hrănește. Pentru omul 
comun, care nu se implică dinamic în procesele de modificare a conștiinței de grup, 
ci doar își conservă comoditatea îmbrățișând fiecare compromis ca și cum ar fi o 
oportunitate, careul maleficilor va interveni schimbând sursa puterii. Vor trece prin 
dezamăgiri, însă de scurtă durată, care îi vor îndreptat spre alte ființe ce nu au încă 
maturitatea necesară să înțeleagă că oamenii sunt asimilați unei energii, nu cărați 
în spate. 

Ceilalți vor traversa o zi apăsătoare, în care vor căuta întâi de toate să-și ofere 
explicații pentru ceea ce li se întâmplă, însă vor reuși cumva să facă acest lucru 
până în preajma orelor 15,00-16,00 când careul în T pe semne cardinale Lună-
Pluton-Uranus va avea forța sa cea mai mare. Acest interval va interveni cu o 
schimbare care, prin distorsiunea pe care o impune, va refuza să-i mai ofere 
individului explicații. Ulterior acestui moment, echilibrul va fi menținut doar de cei 
intuitivi pentru că raționamentul nu va mai face față, logica de asemenea va fi 
înlocuită de nepăsare ori de o atitudine de om distrat. Procedând așa nu vom scăpa 
de ceea ce vine spre noi, pentru ca prin inacțiune evenimentele sociale par să fie 
cumva înghețate. Tocmai de aceea este nevoie să înțelege cum am ajuns să fim 
expuși unor confruntări de acest gen, care este mecanismul care ne-a dus de la un 
simplu contact cu lumina, să fim purtătorii focului care luminează, adică să ne 
schimbăm modul de a fi din consumatori în creatori de valori. 

Nu este nimeni vinovat pentru asta și este important să privim această 
transpunere în faptă a procesului subtil. Ulterior acestui moment cei intuitivi vor 
înțelege că energia care vine spre ei prin intuiție este orientată spre a separa cauza 
de efect, de a gândi procesul așa cum se desfășoară și de a nu încurca o cauză cu un 
alt efect. Cei care acționează prin energia susținerii vor fi tentați să urmărească cum 
frunzele semenilor se ridică spre lumină, nu să înțeleagă acest proces ca o 
desconsiderare față de sursa ajutorului. Cei care acționează prin iertare să se 
aștepte ca, iertând, să-și simtă fața lovită de biciul faptelor care trebuie iertate și să 
nu ia în sens personal. A trece de la utilizator de valori la creator de valori înseamnă 
a cunoaște acest element de bază al evoluției pentru că trezirea conștiinței ne duce 
pe toții în casa celor care crează și chiar dacă uneori îndeplinim, unii pentru alții, 
rolul de utilizatori de valori, calitatea pe care o avem în acest an este aceea de 
creator. 
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Având această viziune de ansamblu a lumii și văzând evenimentele acestor 
unghiuri prin mecanismele care le susțin, ajungem pe treapta cea mai înaltă care ne 
este permisa acum: înțelegerea. Înțelegem cauza suferinței, de ce suntem pioni 
într-un conflict, de ce pierdem bani, prieteni, de ce lumea se schimbă și de ce este 
necesar ca toate acestea să se întâmple acum. Viața este frumoasă, dar nu poate 
rămâne așa decât prin transformare, iar noi lucrăm din interior la acest minunat 
edificiu. 

Prin urmare, 21 mai este o zi magnifică a acestei săptămâni. Căutând să se 
sustragă unor sarcini profesionale, a unei responsabilități de familie ori de a nu-și 
mai onora anumite promisiuni oamenii se plasează în fața unor obstacole 
asemănătoare deciziilor de moment. În felul acesta, se declasează un proces de 
pedepsire, de autosancțiune pe care apoi nu-l vor mai putea opri. Cei care doresc să 
treacă dincolo de aceste aparențe vor reuși să vadă că lucrurile nu sunt așa cum au 
fost văzute de la prima privire și, în realitate, deciziile de acum nu au o așa mare 
greutatea în acest proces. Ceea ce se întâmplă acum este deja decis, este stabilit, 
glonțul se află deja angrenat pe canal și ceea ce se produce ca schimbare de fond va 
ține doar de domeniul miracolului. 

Evenimentele sociale, cele care pun omul într-o sferă de lumină, îi vor crea 
acestuia impresia că această construcție este pușcăria sa și dacă nu va putea vedea 
dincolo, va trai cu senzația că viața sa este dominată de tragic și de limitări. Aceste 
limitări constituie limbajul sufletului, acela care dorește să fie total în exprimarea 
sa, care nu poate lăsa o idee neexprimată perfect. Prin careul Uranus-Pluton, 
profunzimile pământului și albastrul nesfârșit al cerului se adună în această sfera a 
cunoașterii care, pentru începători, nu poate părea decât o cușcă perfectă. 

Pentru oamenii comuni ziua este încărcată de neprevăzut, de sincope, de 
tulburări de conduită, de gesturi nefirești, de explozii temperamentale, ori de 
revoltă într-o zonă socială esențială pentru menținerea unei anumit echilibru. 

21 mai este una dintre punctele de referință ale individului, punctul de sprijin 
al unei imense pârghii pe care o folosește în relația cu sine ori împreună cu toți cei 
cu care a ales să evolueze. Poate, pentru că suntem la începutul acestui traseu 
absolut minunat, nu știm care sunt aceștia, fiind prea mult obișnuiți să construim 
din amintiri măști care să ne tulbure somnul, decât vitralii în calea luminii 
spirituale, însă este absolut esențial să urmărim care este direcția energiei pozitive, 
care sunt oamenii ce pot zâmbi acum, de ce o fac, care sunt fapturile superioare 
care pot dărui din puținul pe care-l mai au acum, când prin fuziunea lui Uranus și 
cu Pluton în careu, pământul și cerul se zdruncină. 

Va fi, așadar, mai putin important evenimentul în sine, cât motivul care stă 
în spatele său, ce-l animă, forța care îi șoptește la ureche �creează� sau �distruge�. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a ne lăsa în voia puterii 
sufletului. Orice faptă am face va genera consecințe, însă cel mai adânc efect este 
acela care vine din creșterea puterii spirituale și semnul că viața este trăită cu rost, 
iar viețuirea încărcată de o profundă semnificație. 
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Miercuri, 22 mai 
Miercuri 22- 5-2013  2:26    Luna (Lib) Tri (Aqu) Juno 
Miercuri 22- 5-2013  9:49 Mercury (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Miercuri 22- 5-2013 10:35    Luna (Lib) Tri (Gem) Jupiter 
Miercuri 22- 5-2013 20:37    Luna (Lib) Tri (Gem) Lilith 
Miercuri 22- 5-2013 23:55    Luna (Lib) --> Scorpio 

 
Ca o continuarea a ceea ce s-a-ntâmplat ieri, azi, prin careul lui Mercur cu 

Chiron, vom căuta să înțelegem de ce anumite situații au luat o asemenea 
întorsătură ori de ce s-au oprit din derulare. Luna, în ultima zi de Balanță, va căuta 
să îndulcească lucrurile, să le facă mai plăcute, mai ușor de acceptat ori mai 
puternice în exprimare, așa cum nu ne vom aștepta. Asta înseamnă ca forța 
comunității ne va susține în orice element am dori să-l întreprindem și că, prin 
această susținere, vom reuși să reparăm o parte din situațiile pe care în ultimele 
două zile le-am stricat. 

Careul lui Mercur cu Chiron se traduce acum ca o nevoie de răgaz. Unii vor 
considera ca au fost supuși la un efort mai mare decât a fost cazul și nu lipsa lor de 
metodă, ci efortul în sine i-a obosit. Gândind așa nu fac decât să arate cât de mult 
se înșeală. Terapeutul care își consacră acțiunile sale forțelor superioare, care 
trăiește în armonie cu gândurile ființelor de lumină și prietenia cu acestea este 
evidentă prin puterea care îi radiază prin ochi stiu că procesul în sine nu-l obosește, 
ci forța prin care opune rezistență acestora. Astfel, el știe că lucrând nu obosește, ci 
se va epuiza doar opunând rezistență ori luptându-se cu propriile reziduuri care se 
pot activa în contact cu o problemă interlocutorului. 

Sigur, vorbim aici de terapeuții care lucrează curat și care sunt inspirați în 
munca lor, nu de cei care blochează soluțiile în prejudecați ori care confundă 
libertatea de expresie cu cele mai penibile defulări. Azi, pe careul lui Mercur cu 
Chiron, terapeuții inferiori au putere, sunt susținuți, căutați, preferați pentru că 
prin acest unghi stresant se accentuează teama de vindecare ori procesele care le 
arată oamenilor cât de atașați sunt de materie. Aceștia nu pot să-și convingă 
pacienții că materia este un instrument, ci o prezintă pe aceasta ca pe o realitate și, 
prin toată filosofia placerii pe care o promovează, devin adevărații protectori ai 
problemelor pacienților cu materia, nu vindecătorii lor. 

Terapeuții care vindecă, nu consolează o problemă, sunt azi evitați, alungați, 
acuzați pe nedrept ori pusi să explice ceea ce nu poate fi explicat și, prin această 
situație, să fie acuzați de necunoaștere, neseriozitate ori șarlatanie. În felul acesta, 
oamenii care lucrează cu noțiunile, cu ideile, care pot transfera imagini prin 
intermediul cuvintelor, care sunt translatori educați, care pot proba oricând că 
lumea în care trăiesc le este prietenă, nu stăpână și nu slugă, nu au nevoie de adepți 
și nici de faimă. Fapta este cel mai bun mijloc de a se extinde spre mințile celorlalți 
pentru că omul flămând își caută singur hrana ce-i este necesară, nu invers. 

În felul acesta, fundalul benefic al zilei care folosește teama drept motiv de 
protecție constituie o întoarcere la comoditate. Este posibil ca acest proces de 
întoarcere la comoditate să nu reprezinte momentul de odihna pe care și-l doresc 
oamenii, să nu reprezintă ipostaza lui �Stai să ma gândesc�, ci a lui �Stai, lasă-l să o 
ia înainte, ca eu nu mai stiu drumul”. 

Este stiu de astrologi ca orice legătură cu Chiron poate fi transformată în 
înțelepciune de viață, însă unghiul la care participă ne spune cât de dureroasă ori 
înșelătoare poate fi această înțelepciune. Azi, prin careul cu Mercur, înțelepciunea 
îl va păcăli pe individ, nu și pe societate. Procesele sociale, cele care au apucat ieri 
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pe un drum, vor continua azi și, oricât de îngrozit ar putea fi un individ de ceea ce 
vine spre el, oricât de trist i se va părea viitorul care susține comunitatea, nu pe el, 
ori care nu a putut să distrugă ceea ce el, ca individ, a disprețuit mai mult, îi va 
dărui societății soluțiile cele mai puternice pentru că va fi inspirat să facă asta. 
Acestea vor fi de fapt și momentele cele mai plăcute ale zilei, cele date de întâlniri, 
de consfătuiri, de schimburi de experiență ori cele în care individul dorește să se 
piardă în mulțime pentru a i se acoperi zgomotul gândurilor de sunetul de fond. 

Careul Mercur-Chiron ar trebuie să ne ducă spre liniște. O ființă superioară 
va iubi liniștea și prezenta sa, forța care o inspiră, va genera liniște pentru că 
muzica sferelor, cea care pune universul în mișcare, care îl face să danseze 
asemenea lui Shiva Nataraja, este sonoritatea tutelară în Creație și orice altă 
sonoritate va suna ca un cantat la muzicuță în timpul unui concert simfonic. 

Prin urmare, 22 mai este zi a regăsirii. Oprirea, întoarcerea chiar dacă ne 
păcălește cu motivațiile sale, ca și în ziua anterioară, are în spatele său comenzi 
generate de un mecanism macro. Chiar dacă suntem păcăliți să ne oprim, pentru că 
ritmul ne ține captivi în mișcare, să respectăm cu supunere comanda sonora a 
universului și să vibrăm în liniște. 

22 mai ne aduce ipostaza în care fără efort de înțelegere acuzațiile pe care le 
aducem vor fi nefondate ori încărcate de prea multă subiectivitate. Reziduurile 
mentale ori cele afective, cele care ne spun despre oameni ceea ce vrem să auzim ori 
ne fac să-i vedem pe oameni așa cum vrem să-i vedem, au un puternic ascendent 
azi și ne vor face să părem înțelepți, să dovedim că știm ce ni se întâmplă și care 
este tipul de schimb pe care-l dezvoltăm, însă în realitate conexiunile sunt 
superficiale și ar dispărea la cea mai simplă confruntare cu adevărul faptelor ori cu 
persoana în cauză pe seama căreia se emit păreri, impresii ori despre care se 
vorbește. 

Iluzia puterii, a înțelegerii este elementul cel mai puternic al zilei care se va 
așeza pe umerii indivizilor superficiali, cei care fac legături nefirești între lucruri, 
care uită esența și inventează argumente penibile, care înlocuiesc experiența cu 
termenii și explicațiile stufoase, care citează pentru a ascunde lipsa de originalitate. 
Nu este indicat să-i acuzăm prea mult, pentru că, prin toate acestea, dovedesc 
faptul că au și ei un rost, chiar dacă acesta este de a răscoli nămolul de pe fundul 
lacului cu care, prin tehnici necunoscute de ei, adevărații înțelepți vindeca boli rare. 

Adevărul acestei zile este adus la lumină de orbi, muti, surzi, de cei care nu 
înțeleg o iota din ceea ce spun, de cei care nu pun două parale pe iubire ori pe 
profunzimea experiențelor. Cei care vad, care aud, care pot distinge sonoritățile, 
adică cei care pot înțelege limbajul subtil, acela fără sunet, acela care doar vibrează 
în liniște, chiar dacă azi sunt acuzați și jigniți vor fi cei care vor avea o zi excelentă, 
una în care universul, Dumnezeu le va dărui ceea ce iubesc, prețuiesc ori ceea ce-și 
doresc cel mai mult. Fiind constrânși, adică plutind într-o sfera, pe care ieri unii au 
văzut-o ca pe o închisoare, nu vor putea acum să împărtășească, dar până la 
toamna, când Saturn și Capul Dragonului vor fi în conjuncție, au timp să-și pună 
gândurile în ordine și să găsească cel mai bun mijloc să facă acest lucru. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a iubi înțelepciunea, de a o 
aprecia, iar acolo unde nu există rezonanță cu o ideea să nu o strivim. Sămânța ei 
poate umple pământul de roade binefăcătoare. 
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Joi, 23 mai 
Joi 23- 5-2013  8:44    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 
Joi 23- 5-2013 10:34    Luna (Sco) Con [Sco] Saturn 
Joi 23- 5-2013 18:25    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 
Joi 23- 5-2013 22:18    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 

 
Luna se află deja în Scorpion și caută să-și impună punctul de vedere, 

propriile limitări, cele care până acum au constituit mijloacele prin care individul a 
dorit să se impună anturajului. Cei care au urmărit să-și petreacă ziua de ieri în 
detașare și odihnă, care au considerat că repausul este mijlocul prin care 
protestează, azi vor fi invitați să recupereze timpul pierdut, să se apropie de cei care 
au muncit pentru ei și să le inspecteze munca, să-și spună părerea cea mai avizată. 

Printre aceștia vor fi câțiva care nu vor reuși să se ridice la nivelul 
așteptărilor și care se vor da de gol că ieri au fugit de responsabilitate, însă nu este 
cazul să considerăm, doar prin ceea ce se consumă azi, că au pierdut bătălia. 
Experiența disimulării de ieri va trece acum într-un alt plan în care va provoca 
aceste situații și le va duce spre o zona în care orice critică le-ar fi îndreptată în alte 
condiții va trebui să se lase cu o sancțiune. 

Din fericire 23 mai nu este o zi de sancțiune și cei leneși care vor miza pe asta 
vor fi învingători. Cazurile izolate în care survine o sancțiune reprezintă un element 
particular al temei și, chiar și așa, conform mesajului de acum acesta nu va veni 
neanunțat. Oricât de personal ar fi, și-a semnalat stadiul în care se află încă de la 
începutul săptămânii, deci nu este vorba despre un element inopinat, ci doar de 
unul ignorat cu bună știință. 

Pentru ca aceștia vor fi putini, cazul celor multi va fi azi dezbătut ca subiect 
de propagandă la capitolul: �Iată ce se poate face cu...�. Elementul care este folosit 
de acești indivizi pe post de protecție ori reclamă poate fi orice: de la o sticlă de suc, 
până la un aparat foarte performant. 

Totuși, cei leneși, chiar dacă vor fi vedetele acestei zile, nu au, nici măcar aici, 
șansa de a fi elogiați prea mult. Conjuncția Lunii cu Saturn nu susține în ansamblu 
această direcție, ci doar evidențiază această componentă a vicleniei pe segmentul 
muncii și asta doar pentru că Saturn este retrograd. Adică, având experiența 
eșecului, multi vor căuta încă de la primele semne să fuga de răspundere pe motiv 
că stiu cum se va încheia tot acest demers. Din fericire, ansamblul unghiurilor, 
adică și conjuncția Lunii cu Saturn, și sextilul Luna-Pluton, dar și trigonul Lunii cu 
Chiron ce se va împlini seara târziu, invocă motivul puterii de rezistență. Și Saturn, 
și Pluton, dar mai nou și Chiron ne-au demonstrat în zilele anterioare cât de mult 
contează pentru sănătatea mentală și emoțională momentul de răgaz, desprinderea 
de obiceiurile proaste, refuzul minciunii ori a furtului. A îmbrățișa aceste elemente 
doar pentru că experiența anterioară spune că succesul nu va veni acum înseamnă 
a nu învăța nimic din toate aceste episoade și a trai asemenea oportuniștilor, de azi 
pe mâine, nu pentru că doresc să fie liberi, ci pentru că sunt atât de leneși și 
indolenți încât stiu prea bine că nu vor putea să termine nimic din ceea ce încep și 
fură de alții pentru a trai mai bine decât și-ar putea oferi ei înșiși prin muncă 
cinstită. 

Nimeni nu s-a născut însă cu cartea în mână. Toți au învățat să trăiască, să 
supraviețuiască, toți au gustat din durere și deziluzie și multi au pierdut batalii 
importante. Dintre aceștia, cei mai câștigați sunt cei care nu au dorit să-și 
compromită sufletul, adică nu au dorit să cedeze în fața durerii. 
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23 mai ne oferă o lecție despre durere și despre cât de mult poate fi îndurată 
o privațiune. Din fericire, în ceea ce privesc etapele reale pe care le implică o 
privațiune, aceasta este azi mai mult simulată, însă informația pe care o oferă este 
una cât se poate de reală. Viața la care va face referire îi aparține individului, chiar 
dacă în minte, printre imaginile fierbinți, apar chipurile altora. Ceea ce trimitem 
celorlalți se întoarce azi sub formă de imagini, de aminti, de senzații și toate acestea 
ne vor vorbi azi despre noi, despre cât de maturi suntem, despre cât de mult 
respectăm viața și cât de sinceri am fost cu noi înșine atunci când am dorit, ca prin 
relațiile pe care le-am dezvoltat, să ne atribuim o anumită imagine. 

Prin urmare, 23 mai este o zi a observațiilor înțelepte. Chiar dacă avem de 
traversat doar patru aspecte pe care Luna le va împlini la grad perfect, suntem încă 
sub razele careului Uranus-Pluton care s-a împlinit ieri și care ne-a adus în fața 
unor episoade surprinzătoare. Azi observam că înțelegerea poate avea mai multe 
fețe sau ne poate întâmpina cu o multitudine de aspecte ale vieții pentru a ne 
extinde câmpul conștiinței și a lucra mult mai ușor cu ceea ce acum considerăm ca 
fiind abstract. 

Azi se menține bariera între minciună și adevăr. Ele nu se amestecă, însă 
leneșii și mincinoșii vor avea mai multă putere azi fără a fi sancționați ori pedepsiți. 
Rolul lor este unul destul de simplu: prin modul cum se vor prezenta îi vor încuraja 
pe cei care au ales deja un traseu, un mod de a fi, o schemă mentală sau care s-au 
decis într-un lucru simplu ca așa vor deveni dacă se vor întoarce. 

Chiar dacă fiecare este puternic sau slab, inteligent sau penibil în felul său, 
exemplul acestor ființe nefericite este azi atât de clar încât pe multi îi va zdruncina. 
Penibilul are azi reprezentație, însă nu aceasta va fi atracția evenimentului, ci 
regăsirea celor care s-au pierdut. Aici putem include fie regăsirea de sine, a 
întregirea ființei, adunarea gândurilor sau a sentimentelor și stabilizarea lor pe un 
traseu clar, fie reîntâlnirea unor indivizi care împărtășesc același ideal și care 
împreună vor deveni indiscutabil mai puternici. 

Mesajul sporirii puterii prin asociere reprezintă o cheie, un mister al creației 
care are drept misiune educarea individului spre a dărui, spre a împărți. Dacă nu 
vom ști care sunt leneșii și care sunt cei harnici azi îi vom diferenția după 
disponibilitatea lor de a dărui din ce au, așa cum la randul nostru suntem testați de 
ființele superioare pe același segment atunci când se pune problema trecerii în 
stadiul următor. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a ne sustrage oricăror 
sentimente egoiste azi și de a pasi cu încredere în stări benefice. 23 mai nu este o zi 
de sancțiune. Ea ne ajută să tatonăm, nu să distrugem. Așadar, îndrăzniți! 

 
Vineri, 24 mai 

Vineri 24- 5-2013  1:20   Venus (Gem) Tri (Aqu) Juno 
Vineri 24- 5-2013  2:18    Luna (Sco) Con [Sco] North Node 
Vineri 24- 5-2013  4:49    Luna (Sco) Squ (Aqu) Juno 
Vineri 24- 5-2013 11:14 Mercury (Gem) Tri (Aqu) Juno 
Vineri 24- 5-2013 16:55    Luna (Sco) Opp (Tau) Mars 

 
Azi, prin conjuncția Lunii cu Capul Dragonului se inițiază un nou ciclu 

draconitic. De această dată ne va fi mai ușor de înțeles cât de important este 
aspectul spiritual al vieții, cât de puternic poate deveni omul dacă nu-și adună de 
unul singur valori crezând că până la urma tot singur și le va consuma. Liniștea nu 
înseamnă singurătate, ci înseamnă reculegere pentru o noua racordare la lumina 
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sufletului. Cei care au considerat că izolarea înseamnă fugă de oameni au 
aprofundat această stare de dizarmonie devenind și mai încrâncenați, și mai egoiști 
și mai limitați. Puterea îți creste prin împărtășire, prin a dărui, prin a împărți din 
valorile tale, nu doar din ceea ce-ți prisosește. 

Venus și Junon se ridică azi din umbră și îi aduc pe oameni în postura de a-și 
împărtăși unii altora din experiențe. Unii și le spun în gând și răspunsurile le vor 
veni tot în gând. Chiar dacă nu le simt în mod direct, anumite reacții, pe care nu și 
le pot explica, sunt coordonate de răspunsurile care le-au venit prin puterea 
gândului, prin conversații subtile, prin aceste schimburi magice. Alții, dorind să se 
fixeze și mai bine în acest plan al concretului, aleg să se întâlnească în locuri pe care 
și le aleg cu mare grijă. Își deschid sufletele unii altora și acest proces subtil, numit 
de creștini spovedanie, îi ajută să-și curețe mintea de gânduri parazitare ori 
structura emoțională de stări sufletești lipsite de vreun fundament real. 

Mercur, în mijlocul zilei, va interveni prin idee cu aceeași direcție. Astfel, în 
ceea ce privesc marile evenimente, azi știm ce avem de făcut, spre cine să ne 
îndreptăm și cui să cerem ajutorul. Nu totul va fi bazat însă pe ajutor venit din 
afară, ci și pe cel venit din interior. A se situa în postura în care să se destăinuie 
sugerează și ipostaza unei încrederi sporite, iar a experimenta încrederea este un 
sentiment de-a dreptul terapeutic care vine acum să ne confirme faptul că viața ne-
a adus în jur doar oameni speciali, doar ființe cu care putem realiza un schimb 
puternic și profund la momentul potrivit. 

24 mai este ziua vracilor și, prin magia unghiurilor astrale ce se împlinesc 
acum, cu toții vom deveni vindecători, unii pentru alții și, ceea ce este și mai 
frumos, unii nici nu-și vor da seama. O forță din adâncuri, din profunzimile ființei, 
rasare, cea care ne unește și ne îndeamnă să facem atât de multe lucruri bune încât 
să ne mirăm cum de știm să le facem și mai ales cum de putem. 

Din nefericire, Luna are azi de traversat un obstacol: careul cu Junon. Adică, 
va trebui să auzim chemarea, să ne lăsăm deschiși față de impusul de a ne deplasa 
către o anumită zonă a orașului, a casei, a sufletului, să știm să ascultăm îndemnul 
de a ne mișca. O ființă rigidă va aveam însă nevoie de un impuls, de un imbold, de 
cineva care să o împingă la vale pe topoganul care-i face pe oameni fericiți, pe acel 
obiect care îi pune pe oameni să-și uite vârsta și înțelepciunea la care țin atât de 
mult pentru a-și reaminti de candoare. În tot acest proces de deplasare, de căutare, 
de evadare dintr-o situație care comprimă, îngrădește, limitează, constrânge, jocul 
este cel care îi unește pe oameni și care le spune că el este asemenea unui prieten 
fidel, nu se supără dacă este uitat o vreme. 

Daca suferim de o afecțiune, jocul este ceea ce ne ameliorează cel mai mult 
durerea, el este cel care îi ridică pe oameni din neputință și cel care îi ajută să-și 
învingă dilemele. Jocul îi face pe oameni să iubească gesturile simple și tot el îi 
inspiră să devină creativi. Prin joc bucuriile înfloresc și se răspândesc asupra 
greutăților, ca gingășia campurilor de maci roșii, ca parfumul florilor de salcâm, ca 
misterul luminii care ne aduce apusul soarelui atât de aproape. 

Venus și Mercur în Gemeni, chiar dacă specialitatea lor este aceea de a 
transfera cunoștințe din domenii variate, stiu să se joace, au această componentă 
ludică vizibilă pe o plajă destul de largă, de la ipostaza sa naivă, până la exprimările 
inițiatice. Astfel, acum, aceste două planere îi aduc pe oameni din ipostaza serioasă 
a meseriilor lor, din schemele rigide ale societății în care să-și folosească 
mobilitatea doar în a vinde și a cumpăra, doar în a transfera valori pentru a domina 
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prin mișcare și mobilitate, spre o zona a candorii în care lecțiile de viață devin 
povesti frumoase care trezesc admirație, nu fapte pe care incită la imitație. 

 Prin urmare, este o zi în care ne desprindem de ceea ce ne apasă cel mai 
mult, de ceea ce ne îngustează orizontul vizual ori pe cel al gândirii și ne duce în 
afara unor evenimente eminamente benefice. Pentru a reuși să ne îndreptăm 
atenția către cei cu care rezonăm, pentru a ne apropia de zonele cele mai delicate 
ale ființei pe care le-am crezut distruse de vreme, ucise încet cu trecerea anilor, 
avem nevoie de putin curaj, de a înțelege că ceea ce ne apasă ne și limitează, ceea ce 
ne întunecă mintea ori să tulbură sentimentele se prezintă pe sine ca un obstacol 
mort, ceva care poate fi depășit doar prin intenția de a merge mai departe sau prin 
gândul constant de eliberare. Teama ne-a spus că acesta este real, că nu poate fi 
depășit, însă azi vom vedea că înlăturarea sa nu implică abordarea unui procedeu 
foarte complicat. 

Contactul cu lumina spirituală prin bucurie și încântare este însă un 
privilegiu al acestei zile. Orice tulburare a mintii ce ar putea să vină din confirmări 
negative se va menține prin alegeri deliberare ori prin acordarea unei mai mari 
importanțe fricii. Pășirea în lumină este un privilegiu, ca atunci când casa îți este 
onorată de o ființă dragă ori de una remarcabilă. 

A sta în lumină este însă apanajul ființelor superioare, cele care urmează un 
antrenament sistematic în direcția aceasta și care participă de pe nivele înalte la 
procesul de preschimbare a planetei. Ceilalți au însă azi o sarcină plăcută: să se 
vindece unii pe alții. Unii vor folosi conversația, dialogul, alții se vor juca ori își vor 
aminti de jocurile copilăriei pentru a se lăsa cuprinși de candoarea unei trăiri pe 
care au crezut-o uitată. 

La finalul zilei, când ne vom aminti în mare ce am făcut azi vom observa că 
multe s-au schimbat și că a vedea episoadele de acum, specifice acestei vârste, prin 
limpezimea și candoarea ce ne-au fost oferite de univers prin joc înseamnă a ne 
ușura o greutate, înseamnă a îmbrățișa schimbarea cu mai multă încrederea ori 
putere. 

Ziua nu este însă în afara răutăților, deci stă în puterea noastră să ne ridicam 
deasupra lor, să le privim cu maturitate și să observam că, cel putin în ceea ce 
privește momentul de față, sunt înghețate, rigide și nu trebuie decât să le pășim 
pentru a ajunge în parc, printre prieteni, la o serată, la o conferință, ori pur și 
simplu într-un spatiu al liniștii și deconectării. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a ne cuceri unii pe alții prin 
puterea gândului, a mesajului, prin deschiderile pe care le avem față de puritate. 
Măsura pasului pe care îl face omul către regăsirea armoniei sale va fi vizibil din  
profunzimea expresiei sale. 

 
Sâmbăta, 25 mai 

Sambata 25- 5-2013  0:48    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Sambata 25- 5-2013  2:53 Mercury (Gem) Con (Gem) Venus 
Sambata 25- 5-2013  7:24     Sun (Gem) Opp (Sag) Luna (Full Moon) 
Sambata 25- 5-2013  9:18    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Sambata 25- 5-2013 19:00    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 
Sambata 25- 5-2013 22:29    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 

 
Azi, în prima zi de Săgetător, Mercur și Venus se întâlnesc într-o conjuncție. 

Este a două din cele trei rezervate acestui an, următoarea fiind programata pe 21 
iunie, când cele două vor fi deja în Rac. 
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Azi se împlinește Luna plină pe axa Gemeni-Săgetător și care va atrage în 
forța sa atât pe Neptun, cât și pe Chiron lansându-ne tentația de a fi prea siguri pe 
ceea ce am acumulat de-a lungul săptămânii ori să considerăm că este prea solid și 
că va dăinui peste timp mult mai mult decât am considerat. 

Luna plină de azi aduce forțele celor două semne complementare Gemeni și 
Săgetător în ipostaza de a vinde și a cumpăra valori care nu pot fi evaluate așa, de a 
oferi spre dezbatere ori spre libera folosire informații diverse pe care individul să le 
plaseze în zonele slăbite ori, prin înstrăinarea lor condiționată, să-și completeze un 
deficit. Puterea cuvintelor este azi crescută și nu doar prin ton, ci mai ales prin 
gravitatea sa, prin greutatea mesajului, acela care instigă la consum și care nu-i mai 
dă individului posibilitatea să se gândească la sănătatea sa, la echilibrul pe care 
trebuie să-l mențină, ci doar la satisfacția de a depăși limitele constrângerii. 

Cumva aceste direcții au un punct comun cu ceea ce s-a-ntâmplat în zilele 
anterioare însă intensitatea elementelor simple ale vieții va fi atât de mare încât, fie 
că vorbim despre conflict, fie că ne referim la intenția de a repara o direcție, fie că 
avea de-a face cu un eveniment simplu sau cu unul complex, acolo unde vom pune 
degetul lucrurile vor exploda, se vor inflama, se vor deplasa cu o prea mare viteză 
chiar din primele secunde. 

Posibilitatea ca lucrurile să se îndrepte pe un făgaș normal ține însă de 
alegerea fiecăruia. Cei care se vor aștepta să le vină din exterior o forță care să-i 
lămurească, să le clarifice problemele pe care le au, să-i îndrume, se vor înșela. Așa 
cum am văzut că se va întâmpla de-a lungul acestei săptămâni, calitatea factorului 
decizional este acum la mare căutare și nu pentru a ne invita la un efort în plus, ci 
doar de a observa că, de această dată, obstacolul nu este viu și nici nu se mișcă prin 
voință proprie, ci este legat prin sfori invizibile pe decizia individului. Dacă vom 
continua să ne vedem constrânși de viață, apăsați de probleme, așteptând ca din 
afară să ne vină soluția doar pentru că problema nu este una de factură internă, ci 
doar exterioară, nu vom face decât să hrănim problema. 

Luna plină de acum va avea de înfruntat un Marte neaspectat, adică o 
sincopă a dorințelor ori o îndreptare a lor împotriva elementului cel mai puternic. 
Starea de vitalitate va fi utilizată în salturi, adică în afara oricărei discipline ori 
metode. Pentru că această înclinație va veni pe fondul unei săptămâni care ne-a 
solicitat foarte mult, schema aceasta bazată pe instabilitate nu ne va face bine, ba 
mai mult ne va transforma în răsfățați ai sortii, deși știm bine, după cele care s-au 
întâmplat în această săptămână, că nimeni nu mai poate spune acest lucru despre 
sine. 

Acest fundal bun care ne vine din conjuncția Mercur-Venus ne va aduce gust 
pentru experiențele de viață ale celorlalți, pentru literatură, pentru mișcare, pentru 
dans, teatru, ne va încuraja, așadar, să ne învingem teama de a acționa. Dacă lăsăm 
lucrurile așa cum sunt și dacă nu urmărim să ne depășim limitele, dacă nu 
acceptăm realitatea de fapt care ne spune că, pentru a ajunge la fructul cel mai de 
sus, cel mai frumos și cel mai copt, va trebui să sărim, adică să ne desprindem de 
ceea ce ne susține acum prin a ne folosi toată puterea de care dispunem, nu vom 
reuși să beneficiem de acest îndemn la rafinament și simplitate care ne vine din 
fuziunea energiilor celor două planete individuale. 

Nu este o zi care să ne constrângă să ne demonstrăm curajul, ci doar să-l 
folosim pentru sine, nu să-l disimulăm prin cuvinte, convingând auditoriul că viața 
ne este limitată și puternică, ci să face acest lucru pentru a ne schimba pentru o 
secunda statutul. Saltul pe care-l facem pentru a atinge un fruct la care nu ajungem 
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altfel nu reprezintă schimbarea de fapt a lucrurilor, ci reamintirea unui gust, acela 
de a zbura care ne este specific așa cum geniul lui Nichita Stănescu a spus: 

“Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite,  
Cu aripi crescute înlăuntru, 
Care bat plutind, planând, 
Într-un aer mai curat - care e gândul!� (N. Stănescu, Lauda omului). 
Învățarea ori reamintirea zborului reprezintă, pe lângă multe lecții ale acestei 

săptămâni, o componentă a rafinamentului. Cu cât vor urmări să fie mai flexibili, 
cu atât oamenii se vor aventura azi în adâncimi din ce în ce mai mari ale sufletului 
ori se vor ridica spre ținte extrem de îndrăznețe descoperind, pentru că Marte este 
azi planetă neaspectată, că nu dorința este cea care îi hrănește, ci necesitatea, 
starea de fapt a lucrurilor. În felul acesta, fixându-se în atitudinea activă a 
individului care plutește într-o mare a ideilor, nu și le raportează pentru a-și face cu 
fiecare dintre ele câte o armură, descoperă că s-a eliberat de caracterul grav al 
problemelor și că elanul, curajul, aspirația constituie consecințe ale faptului că 
există pur și simplu. 

Această combinație între constrângerea Lunii pline și mobilitatea conjuncției 
Venus-Mercur, aflată pe aceeași axă cu Luna plină, ne va ajuta să înțelege o altă față 
a realității, să aducem la lumină elemente care până acum au trăit în umbră și să le 
înveșmântăm adecvat. 

In sensul comun, ziua va fi marcată, inițial, de constrângerea necesității. 
Ceea ce este necesar să facem va fi în disonanță cu nevoile personale, cel putin după 
cum vom vedea în prima parte a zilei, însă orice modificare impusă obstacolului, 
orice știrbire a integrității acestuia ne va oferi puteri sporite asupra sa, încredere și, 
prin intermediul acestora, vom observa că, deși societatea nu ne ajută să rezolvăm 
nimic, va susține acest demers, neopunând rezistență prin idee, noțiune sau 
principiu. Cu alte cuvinte, principial, vor fi susținuți, însă obstacolele care s-au 
conturat de la începutul săptămânii nu au de-a face cu acest segment. Multi se vor 
confrunta cu o situație delicată în care simt că pot să facă față unei confruntări, dar 
ceva îi oprește, au soluția, dar nu o pot expune, dispun de toate ingredientele 
demarării unui proiect, însă nu scot o vorbă despre asta. Această situație se 
integrează perfect în ciudățeniile zodiei Gemeni, cea care se pricepe de minune să-
și strice jucăriile doar pentru că i s-au părut că cele ale prietenilor sunt mai 
deosebite, mai mari, mai strălucitoare ori că s-a plictisit de ale sale. Ieșirea din 
schemele comune prin cuvânt ori prin absența lui devine un element reprezentativ 
al zilei. 

Prin urmare, 25 mai ne invită să participăm la un proces de depășire a 
cadrului vieții obișnuite. Asta înseamnă deplasare, mișcare, deviere de la 
mobilitatea obișnuită, depășirea cadrului vieți comune într-un salt scurt ca durata, 
dar intens ca trăire. Rafinamentul prin cuvânt, prin gesturi, experiențele de viață 
consemnate în biografiile celebre deschid porți către noi modalități de a proceda în 
demersurile inițiate la începutul acestei săptămâni. 

Teama de acțiune, neputința de a depăși un obstacol, doar pentru că el 
inspiră teamă, doar pentru masca sa seamănă cu demonii interiori, doar pentru că, 
din experiențele anterioare, știm că încercarea de a-l depăși este sortită eșecului, ne 
va tulbura azi dorințele și va pune haos în acțiuni. Cei care nu au azi un obiectiv 
clar, care nu țin cont de metodă, dar sunt incapabili să se desprindă de propriul 
ritm de viață, sunt cei care nu reușesc să vadă ce se află dincolo de piatra de hotar 
care îi sperie atât de mult. 
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Evenimentele comune ne îndeamnă spre copiere sau reproducere. Acești 
imitatori uită, însă, că inspirația este o componentă a creației, ori imitația nu 
creează. A fi inspirat înseamnă a lăsa un deget divin să cânte muzica sferelor din 
corzile sufletului tău după o partitură misterioasă, unică. 

Luna plină de pe axa Gemeni-Săgetător nu luptă cu informația, dar dacă este 
abordată fără curajul de a vedea dincolo de piatra de hotar ne va hrăni cu informații 
care nu au miez, care imită ori care ascund esențialul, care-l depărtează pe individ 
de la o modalitate specială de expresie, de ceea ce are de făcut, deci poate aduce o 
informație care să lupte împotriva propriului său statut. În felul acesta, lupta dintre 
dorințele neexprimate și necesitatea de a-și face dreptate va fi direct proporțională 
cu abilitatea sa de a se depărta de Esență –adevărata sursă a suferinței. Luna plină 
de azi dorește să ne învețe cum este să țintești sus, dar prin plutire să produci 
curenți de lumină care să le amintească oamenilor de zborul mintii, a sufletului sau 
măcar că au aripi crescute înlăuntru pe care, la un moment dat, le vor folosi. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a ridica azi nivelul de 
înțelegere prin liniște activă, prin atenție activă, prin pace activă, prin desfășurarea 
unui sentiment care activează în afara dorinței de a se extinde, ci ca răspuns al unei 
chemări, cea a sufletului. Luna plină de azi este magică, dar ca orice mister el se 
așteaptă să fie descoperit. 

 
Duminica, 26 mai 

Duminica 26- 5-2013  5:08    Luna (Sag) Sex (Aqu) Juno 
Duminica 26- 5-2013  9:16    Luna (Sag) Opp (Gem) Venus 
Duminica 26- 5-2013 10:46    Luna (Sag) Opp (Gem) Mercury 
Duminica 26- 5-2013 13:22    Luna (Sag) Opp (Gem) Jupiter 
Duminica 26- 5-2013 13:25     Sun (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Duminica 26- 5-2013 22:03    Luna (Sag) Opp (Gem) Lilith 

 
Ultima zi a săptămâni accentuează discrepanța dintre oameni, evidențiind 

calitatea la care au lucrat de luni încoace. Unii vor deveni foarte buni alții foarte răi, 
unii liniștiți și profunzi, alții agitați, zgomotoși și secătuiți de resurse. Asta se 
întâmplă pentru că azi Soarele și Neptun își ating faza maximă a careului lor și 
întregul mesaj al zilei se va îndrepta spre ideea de preaplin, de saturație. 

Multi vor considera că, dacă și azi vor mai fi constrânși să facă același lucru, 
așa cum s-a-ntâmplat de luni încoace, ar fi deja prea mult și se vor opune doar de 
dragul de a schimba, doar pentru a deschide alte uși, de a vedea și alte imagini, 
chiar dacă unele dintre ele le vor arde privirea, îi vor agasa prin diversitate ori 
cromatică. Finalul săptămânii îi întristează pe oameni prin rutină și îi va face să se 
îndoiască de caracterul creativ al vieții. Chiar dacă este bine sau chiar dacă este rău, 
distorsiunile care apar acum vin dintr-un timp în care s-a gândit împotriva soluției 
pe care am îmbrățișat-o în această săptămână. În trecut, poate chiar în săptămâna 
anterioară, nu am crezut în soluțiile acestea, nu am fost în stare să ne vedem în 
această ipostază și acum ne vom comporta ca și cum suntem în posesia unui bun 
însă ne lipsește manualul de utilizare.  

Nu avem nevoie de manual de utilizare, nu va fi nevoie nici pe viitor, însă 
discrepanța dintre absența credinței căreia i-a acordat tribut în trecut și 
limpezimea faptelor de acum ne aduce o conștientizare dureroasă. Unii vor 
considera că nu vor face față solicitărilor și de aceea cer o pauză, un moment de 
respiro, o detașare de o clipă în care să-și adune gândurile, să realizeze ce li s-a-
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ntâmplat de la începutul săptămânii și până acum și să încadreze toate acestea într-
un făgaș normal. 

Această emotivitate intensă va destabiliza și îl va încuraja pe individ spre 
speculații. În felul acesta, beneficiile de acum vor fi apreciate ca fiind prea 
strălucitoare pentru a fi reale, prea intense pentru a dura și încet, încet decepția își 
va face loc. 

Cei care cad pradă acestor sentimente vor anula o parte din elementele care 
au venit spre ei în această săptămână și, prin faptul că se arată destabilizați, cer de 
la viață repetarea întâmplărilor din această săptămână. Acest episod s-ar putea 
reedita în toamnă, după ce Saturn și Capul Dragonului își vor consuma conjuncția 
lor, adică după ce direcțiile de acum ating stadiul final. Până atunci vom lucra cu 
ceea ce am fost în stare să păstrăm, să asimilăm, să înțelegem. 

Ceilalți, putini la număr, își vor folosi energiile personale pentru a inventa 
contraargumente. Vor fi motivați să-și protejeze succesul, să fie puternici pentru a 
rămâne și bogați sufletește și să se ridice deasupra condiției pe care o au acum chiar 
dacă acesta ar însemna ultimul pas al vieții. Acest curaj are la baza o enegie 
tensionată și din această cauză intensitatea nu va dura, ci va fi specifică doar acestei 
zile, chiar dacă unghiul stresant dintre Soare și Neptun se va menține și săptămâna 
viitoare în limita orbului. Așa se explică discrepanțele dintre cele două tabere, așa 
vom vedea cum puterea pozitivă se menține ori creste și doar așa cele negative se 
vor amplifica. 

26 mai nu va combina cele două direcții, nu pentru că unghiul nu conferă 
flexibilitate, ci pentru că nu s-a lucrat la asta de-a lungul săptămânii. Luna din 
Săgetător va impune acum o selecție drastică asupra mediului de proveniență, 
raportând totul la nevoia ei de dreptate ori la puterea sa de pătrundere. Fiind încă 
sub razele Lunii pline pe axa Gemeni-Săgetător multi se vor arăta reticenți față de 
saturația la care sunt supuși acum prin ras, prin veselie, prin faptul că va prefera să 
se deconecteze chiar dacă procedând așa ignoră sarcinile suplimentare, disciplina 
de lucru ori o anume modelare pe care corpul sau mintea o cer acum. 

Paradoxul acestei zile, la care participă și cele trei opoziții pe care Luna le 
trimite celor trei planete grupate în conjuncție pe Gemeni (Venus, Mercur, Jupiter) 
este că, indiferent de caracterul direcțiilor, oamenii se vor sătura. Dacă în tabăra 
celor negativi nemulțumirea va fi mult mai ușor exprimată, făcând cumva parte din 
tipicul lor, din mijloacele sale de expresie, în tabăra celor buni nemulțumirea 
reprezintă o adâncire în procesele de purificare, adică răscolirea adâncimilor ființei 
și eliminarea unor obstacole care activau în fundal și de care până acum nu am fost 
conștienți. 

In definitiv, pentru cei buni ultima zi a săptămânii vine cu o nouă încercare, 
aceea de a crede în realizările pe care le-a construit cu atât de mult efort. Pasul 
următor este respectul fața de lumina subtilă, cea care i-a permis încă de pe acum 
să între în zona purității universului. 

In sensul comun ziua aduce o luptă a argumentelor. Tonul și schimbul de 
cuvinte constituie o adevărată sursă de scandal și multi își vor pierde controlul, nu 
neapărat prin ceea ce sugerează ideea, cât mai ales prin modul cum este ea 
îmbrăcată. Nu trebuie să uităm că, de ceva vreme, zodia Gemeni a devenit încărcată 
și ca acolo o avem încă pe Lilith. Asta va face mult mai dificil de înțeles sarcina pe 
care o avem acum. Dacă anterior, când planetele s-au grupat pe Taur, problemele 
erau clare, până și disputele urmăreau o schema a decenței, acum planurile se 
amestecă și, pe baza unor lecții învățate incomplet, prin presiuni interne ori 
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personale, adică prin factori care nu pot fi anticipați într-o analiză cu caracter 
general, multe din episoade nu sunt ceea ce par. Asta înseamnă că avem nevoie de 
puțin mai multă atenția pentru a distinge binele de rău, pentru a pastra ceea ce am 
acumulat și am dezvoltat prin ajutorul primit din subtil și să arătăm prietenilor din 
subtil un mare respect. Gândul de condescendență va avea însă azi nevoi de 
susținere pentru a vedea în oglindă consecința a ceea ce nu vom face. Privind 
dezordinea acestor semne integrat, acum în acest mecanism al schimbării, care își 
pun mâinile la ochi de fiecare dată când trec prin dreptul soarelui, care își acoperă 
urechile și strigă din vocile lor pițigăiate de fiecare dată când din subtil le este 
strigat numele pentru a acoperi sunetul care vine de acolo, înțelegem că tulburările 
pe care le traversăm noi sunt asemenea unor unduiri care desprind algele de pe 
fundul mării pentru a le aduce la țărm și a fi folosite în scopuri terapeutice, nu 
căderi de la mari înălțimi, nu cascade care până și apei îi spune că poate fi 
despărțită de ea însăși. 

Prin urmare, finalul săptămânii ni se prezintă ca o clarificare prin mijloace 
mai putin plăcute ale dinamicii unei săptămâni care a tulburat puternic apele și i-a 
adus pe oameni în posturi în care nu s-au văzut clar niciodată. Azi vedem că alegem 
tabăra și că nu este suficient, ci că, prin susținerea energiei astrale, va fi nevoie să 
ne ducem mai departe dezideratele, să ne hrănim în continuare cu același tip de 
hrană, cu aceeași intensitate pentru a ne atinge țintele. 

Sigur, nu toți oameni au idealuri ambițioase, însă în această săptămână, iar 
acest lucru îl vom înțelege mai clar azi, cu toții suntem invitați să ne privim 
episoadele vieții printr-o sticlă de ceas. 

Finalul săptămânii este o zi stresantă, de efort și suspiciune, de saturație în 
care este foarte mare posibilitatea de a face o faptă greșită din prostie și de a 
suporta toată viața consecințele. Linia de demarcație dintre bine și rău este azi 
puternică, ea oferindu-ne o suită întreagă de episoade din care să înțelegem clar 
care este tabăra în care am acționat de-a lungul săptămânii. Știind care este locul, 
nici nu va mai fi nevoie de o analiză pentru a ni se spune care este gama de 
evenimente la care ne vom expune. 

Seara zilei de duminică va fi însă încărcată de egoism. Acolo unde 
individualismul, prin educație, nu va putea răzbate, teama își va face loc punând 
individul în fața evenimentelor marcante pe care să le vadă altfel, din alt unghi și să 
aibă impresia că abia acum înțelege adevărul, că acum i s-a revelat fața ascunsă a 
lucrurilor. Acesta este momentul când Luna și Lilith vor fi în opoziție și nimic din 
ceea ce susține acest unghi nu este real ori de bun augur pe viitor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi că evoluția este 
un proces continuu și dacă, evoluând, nu descoperim respectul pentru ceea ce 
primim, înseamnă că încă nu știm unde suntem. Oricum mulțumirea îndreptată cu 
sinceritate către orice formă de susținere sau ajutor primit, că e de aici, din această 
lume, ori de dincolo, ne scoate din aceste ochiuri de apa, din aceste vârtejuri care 
duc toate corpurile grele pe fundul marii, acolo unde, probabil, s-au cerut ori unde 
le este locul. 
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Săptămâna 27 mai – 2 iunie 2013 concentrează forțe astrale care ne vor lăsa 
impresia unui final ori a unei graniţe între două episoade importante ale lui 2013. 
Anul 2013 ne aduce o mare încercare a vieții, aceea de a vedea prin ce mijloc 
suntem propriile obstacole, cum ne opunem rezistenţă şi până unde putem merge 
cu acest comportament greșit. Ceea ce va veni spre noi în această săptămână va 
purta semnul unei înțelegeri speciale, însă nu ne va ajuta să ne stabilizăm pe noile 
observații şi nici să ne sustragem fricii de a nu greși ori celei de a face ceva rău unui 
individ care în timp să întoarcă acest gest poate cu mai multă putere şi, evident, cu 
consecințe mult mai grave. 

27 mai – 2 iunie este o săptămână de cercetare, de documentare, de 
aprofundare a unor observații şi de contact cu altele şi, așa cum știm, nu tot ceea ce 
consultăm într-un studiu documentaristic este util temei studiate însă poate deveni 
util în alte studii. Așadar, orice dezordine dovedită în această săptămână orice 
risipă pe informații ori abuz emoțional va acționa asupra individului cu 
repercusiuni destul de dure după 13 iulie, când Marte va intra în Rac. Pe de altă 
parte, putem să o numim şi săptămâna conjuncțiilor pentru că, fără a lua în 
considerare Luna, conține patru conjuncții importante, toate pe zodia Gemeni: 
Mercur-Jupiter (luni), Venus-Jupiter (marți), Mercur-Lilith (joi) şi Venus-Lilith 
(duminică). Importanța pe care o are acest semn acum suprasolicită mult 
segmentul comunicării. Dacă pe Taur a existat un echilibru, o forță contrară care 
ne-a lămurit de fiecare dată care este problema pentru care oamenii sunt în conflict 
ori de ce natură este greutatea pe care un individ o duce în spate, acum, pentru că 
axa Gemeni-Săgetător este dezechilibrată, principiile, comunicarea, înțelegerea 
devin elemente de bârfa, mijloace de defăimare, instrumente prin care un individ 
este lovit, agresat, batjocorit ori folosit ca exemplu de proastă purtare. Chiar de 
luni, Luna părăsește zodia Săgetător şi devenim lipsiți de apărare în principiile cele 
mai solide, având nevoie de multă maturitate şi răbdare pentru a face față acestor 
elemente complexe, dificile ori pervertite care ne invadează. 

Apelul la valorile sufletești, la lumina spiritului, la cunoaștere, la inspirație va 
fi una din variantele preferate şi care ne va salva din multe situații penibile ori 
compromițătoare. Nu încape îndoială că exprimarea, cuvântul, termenul, noțiunea 
ori valorile circulante vor fi mijloacele preferate în această săptămână. Mulţi vor 
polua sonor ambientul, vorbind prea mult la modul general ori prea mult pe un 
anume subiect deviind elementul căruia i se adresează de la gândurile sale, de la 
scopul său ori de la misiunea sa. Cei care sunt puternici vor observa cu maximă 
luciditate cum corabia în care sunt se zdruncină din temelii, dar rezistă.  

Ultima zi a săptămânii aduce un regal de forţe şi expresia maximă a 
energiilor noi cu care intrăm în contact chiar de vineri (Mercur va trece în Rac, iar 
Marte în Gemeni) punându-ne la încercare răbdarea şi caracterul pozitiv al voinței. 
Vom fi tentați să folosim forța, să aducem intensitatea la o cotă periculoasă şi 
lucrurile pot scăpa de sub control. 

Avertismentul acestei săptămâni ține de folosirea puterii. Fie că ea este 
putere mentală sau fizică, invocarea ei acum, când lucrurile sunt tulbure ori firave, 
când intensitatea reprezintă de fapt o tentație, nu o invitație, cere multă maturitate 
pentru a nu ne duce în postura de a proba cu artileria grea rezistența unui perete 
abia construit. 
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Luni, 27 mai 
Luni 27- 5-2013  0:28    Luna (Sag) --> Capricorn 
Luni 27- 5-2013  8:58    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Luni 27- 5-2013 10:17    Luna (Cap) Sex [Sco] Saturn 
Luni 27- 5-2013 10:55 Mercury (Gem) Con (Gem) Jupiter 
Luni 27- 5-2013 18:12    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 
Luni 27- 5-2013 18:49    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Luni 27- 5-2013 22:16    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

 
La puţin timp de la miezul nopții, Luna va trece în Capricorn şi va reduce 

intensitatea sentimentelor conducându-le după răspunsul pe care îl primesc 
imediat din jur. Feedback-ul este, de altfel, şi elementul care asigură fundalul 
acestei zile, în timp ce dinamica va urmări un alt traseu. Ea este cea care ne ridică 
mingea la fileu, cea care ne duce în poziția în care să adjudecăm un loc, să ne 
depășim o limită, să obținem un succes într-o zonă socială nouă ori să prospectăm 
noul şi din aceste activități, să ne alegem cu un succes, unul de mari dimensiuni, ori 
intens, dinamic şi marcant pentru ceea ce avem de făcut până în toamnă, când 
Saturn şi Capul Dragonului vor fi în conjuncție. 

Rolul pe care-l va juca Luna azi este unul special. Ea va trece prin punctul 
situat la jumătatea distanţei dintre Saturn şi Neptun, încercând prin această 
dezvelire de dorințele proprii, de aspirațiile proprii, de ceea ce este personal, 
indiferent prin ce motiv, să întărească raporturile sociale care s-au construit în 
săptămânile anterioare, în timpul unor demersuri în crescendo, prin promovarea 
unui produs ori prin derularea unor etape aparținând unui proiect personal. 

Exceptând careul Lunii cu Uranus, reprezentând o nesiguranță în fața 
planurilor strategice, adică necunoașterea finalității unor etape publice, a unor 
proiecte administrative care și-au schimbat direcția în ultima perioadă, ziua 
conține numai aspecte bune, care cer împlinire urgentă, care susțin afirmarea 
individului. Cum lesne ne dăm seama, atunci când ți se cere afirmare de sine, 
trebuie să ieși imediat la rampă cu o calitate, cu un plan, cu ceva personal, cu un 
produs, iar dacă nu–l avem încă va trebui să-l inventăm pentru a valorifica această 
energie pozitivă. Oricât de curată şi înălțătoare este acum forța lor, fără 
îndeplinirea acestei condiții va fi greu să ne bucurăm de un beneficiu substanțial în 
această zi şi, aceia care nu au o asemenea șansă, se vor bucura de o stare psihică 
nedefinită, vor fi încântați, vor avea energie, se vor simți bine, mai puternic 
susținut în planurile pe care le au, doar că le va fi practic imposibil să vadă ieșind 
ceva stabil din asta. Va fi o stare bună, una plăcută, însă fără finalitate. 

Aspectul acțiunilor care vin din împlinirea conjuncției lui Mercur cu Jupiter 
de azi este unul foarte mare. Plaja acestor energii se întinde de la comerț, 
comunicare prin mijloace fixe, exprimare prin sunete, muzică, mișcare, până la 
activitățile spirituale, filosofie, filantropie. Tot ceea ce este încărcat de entuziasm, 
de optimism şi încredere este susținut de acest unghi. Din nefericire, pentru că 
Jupiter este în exil în Gemeni, iar Luna acum, în această zi, de asemenea se află în 
exil, va face din 27 mai o zi a corelațiilor. Cei care au o abilitate, un talent, vor reuși 
să se afirme, să se exprime pe zona publică, să producă impresii, să fie remarcați, 
puternici generând unde de admirație şi stimă. Ceilalți vor constata că bucuriile lor 
nu găsesc nicicum un loc de apreciere în plan social, nici nu vor putea să şi le 
impună pentru că nivelul de expresie va fi deja foarte înalt ori unul exclusivist, 
bazat doar pe îndeplinirea condiției mânie (existenţa unei abilități sau 
demonstrarea unui talent). 
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Episoadele sociale se leagă însă între ele, aducând o continuitate pe ceea ce s-
a împlinit în săptămâna anterioară, ajutându-i pe cei talentați, pe cei înzestrați să 
considere că intră într-o nouă etapă, că luna mai, prin finalul pe care îl atinge în 
această săptămână, a reprezentat doar o treaptă în drumul spre succes sau în 
rezolvarea unor probleme. Așa cum se știe, finalul unui traseu, înseamnă 
obligatoriu începutul altuia, iar prin conjuncția Mercur-Jupiter noul început este 
strâns legat de oameni, de relații, de ridicare a nivelului de înțelegere prin lecții 
transmise prin viu grai ori printr-o competiție desfășurată prin metode clasice. 
Indiferent de proceduri, inteligența este elementul care aduce o ambiție personală 
în punctul realizării sale. Ca să fie împlinită acum va fi nevoie, așadar, de un talent, 
de o deschidere ori, acolo unde munca a fost realizată cu multă implicare şi 
devotament, de o inspirație specială pe care cel care nu are talent o primește pentru 
a-i ajuta pe cei cu talent să nu se risipească în activități care i-ar depărta de la 
scopul stabilit inițial. 

Așadar, conjuncția lui Mercur cu Jupiter aduce la lumină un joc, o mobilitate 
a treptelor ierarhice prin încărcarea acestora şi acest transfer de energie să ne apară 
ca o recompensă prin care toți oamenii vor fi mulțumiți. Știm că a-i mulţumi pe toți 
oamenii este o utopie, însă nu vorbim aici de rolul pe care-l joacă un om, ci de 
rolurile pe care le avem cu toții prin comanda unei energii subtile, nu a unui 
individ. Nu vorbim de șefi, de comenzi ierarhice, ci de rezonanțe, deschideri, 
atribuire de roluri speciale, toate integrându-se într-o construcție mare şi extrem 
de complexă care conferă vieții diversitate. Probabil că există un factor de decizie în 
tot acest mecanism, însă prin mijloace astrologice acum nu putem să știm acest 
lucru. 

Prin urmare, debutul săptămânii se va face prin intensificarea unor direcții 
pe care le-am avut în vedere în ultima perioadă, dar pe care nu le-am gândit așa 
cum se prezintă acum. Am dorit să fie pozitive, am dorit să ni se răspundă în felul 
acesta, să fim privilegiați ori apreciați într-un anume mod care să ne lase impresia 
că suntem aleși, însă nu am văzut niciodată această etapă în modul cum se prezintă 
azi. Având atât Luna cât şi Jupiter în exil şi fiind implicate fiecare în câte o 
conjuncție, prima cu Pluton şi a doua cu Mercur, expresia individuală va căuta azi 
cu insistență aprobarea publicului, anturajului, a vieții în general pentru a ne 
sustrage suferinței pe care o implică munca, efortul. Azi vom considera că ființele 
talentate sunt favorizate de soartă, că primesc mai mult decât altele şi că prin 
aceste privilegii nu numai că oamenii se diferențiază între ei, dar se şi stabilește 
moneda de schimb pentru a se trece  de la un nivel la altul.  

În realitate, trecerea de la un nivel la altul este stabilit cu mult înainte ca un 
individ să fie apreciat de societate, să fie faimos, bogat sau foarte înzestrat. Cu toții 
avem în societate atribute speciale, cu toții avem un rol esențial în menținerea 
mecanismului de activitate prin faptul că reprezentăm fie pământul în care este 
pusă sămânța și din care să apară mai târziu un arbore furmos, fie apa care o udă, 
fie lumina şi căldura soarelui care mângâi frumusețea unei flori şi o expune pentru 
a produce impresii ori pentru a confirma că frumosul chiar există sub mai multe 
forme. Dacă trăim într-o societate care desconsideră pământul, cei care vin în 
această lume cu acest rol, vor privi spre cer cu ochii celui asuprit. Cei care se nasc 
flori într-o societate care ucide florile se simt pedepsiți de viață pentru ceea ce li se 
întâmplă. Totul însă urmărește un plan care nu este dictat de ceea ce se întâmplă 
aici, ci de rostul pe care-l are acest ansamblu al vieții. Nu trebuie decât să privim 
din acelaşi loc pentru a înțelege că a strânge în pumni un bulgăre de pământ nu ne 
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compromite şi nici nu ne încarcă destinul, nu ne murdăreşte hainele, nu ne 
îmbolnăvește (nu ne încarcă iremediabil karma), aşa cum a mirosi o floare nu 
înseamnă că știm ce specie este ori să considerăm că este suficientă îndeplinirea 
acestei condiții pentru a face alta la loc. 

Bucuria de a exista este seva care face diferența între multiplele mijloace de 
expresie. Prin aceasta, poți fi pământ sau floare şi să te bucuri chiar dacă joci într-
un film unde, la final,  orice personaj moare. Știi că seva nu s-a născut pentru glorie 
pentru că şi ea, asemenea personajului care-l hrăneşte, moare la finalul piesei. 

Conjuncția lui Mercur cu Jupiter ne va îndemna azi să ne căutăm seva, sursa 
bucuriei şi a inocenţei, a jocului, a puterii de a extrage simplitatea şi încântarea din 
tot ceea ce avem în jur, fără să ne preocupe efortul, cât de contorsionată ne va fi 
tulpina sub povara fructelor pe care le vom produce sau dacă, după ce ființele 
lacome, în ograda cărora am ales să ne naștem, le mânâncă și apoi ne taie de pe 
rădăcini. Toate acestea, prin regăsirea sevei personale, nu va conta şi toate 
evenimentele zilei de 27 mai se vor broda în jurul acestei căutări. Cei care o găsesc 
se vor ridica prin expresie spre mai mult, mai puternic, alții se vor adânci în 
speranța că, poate, într-o zi, lucrurile se vor schimba. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a încerca azi să fim aşa cum 
suntem cu adevărat. Unii vor vedea că asta îi îndeamnă să fie altfel, mai pătimași, 
mai indiferenți, dinamici sau să se izoleze complet de activitățile pe care le-au făcut 
în ultima vreme. Este indicat să fim asemeni ramurilor, adică să ne unduim sub 
forța vântului, şi să nu ne preocupăm dacă prin prietenia cu vântul aceste ramuri 
lovesc în ferestrele oamenilor sensibili la zgomot. Etalonul nu este sensibilitatea 
lor, ci armonia pe care o căutăm în prietenia cu vântul şi asumarea acestui rol 
magic de element care încearcă auzul unui individ stresat este o mare încercare 
pentru toti participanții la acest proces. 

“Şi dacă ramuri bat în geam 
Şi se cutremur plopii, 
E ca în minte să te am 
Și-ncet să te apropii.” (M. Eminescu, Şi dacă) 
 
Marți, 28 mai 

Marti 28- 5-2013  1:44    Luna (Cap) Sex [Sco] North Node 
Marti 28- 5-2013 21:40    Luna (Cap) Tri (Tau) Mars 
Marti 28- 5-2013 22:28   Venus (Gem) Con (Gem) Jupiter 

 
Soluţiile zilei anterioare sunt însă adresate doar sferei intime. Oricine va 

încerca să le găsească un loc în societate, printre celelalte realizări sociale, să le 
așeze printre alte etape ale vieții ori realizări publice, profesionale, va genera o suită 
întreagă de complicații pe care nu va reuși să le rezolve şi nici să le gestioneze 
pentru a le reduce caracterul dificil de administrat ori cel categoric pe care-l vor 
arăta atunci când vor atinge punctul final. 

Azi Venus şi Jupiter vor fi în conjuncție şi, prin joc, prin plăcere, prin 
comunicare, prin bucurie ori prin ceea ce au însemnat toate acestea în ziua 
anterioară, vom căuta să ne menținem un anumit tonus ori să ne oferim aceleași 
plăceri, aceleași bucurii prin care să avem impresia că ne menținem la nivelul la 
care am fost anterior. Această conjuncție aduce însă mișcări necontrolate ale 
gândirii într-o zonă în care ideile nu sunt stăpânite prea bine şi care nu pot 
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alimenta idealurile ambițioase, ci doar oferi o anume diversitate fondului deja 
existent. 

Conjuncția beneficilor, chiar dacă Jupiter este în exil, iar Venus nu are o 
calitate specială în Gemeni, este un element pozitiv pe care orice astrolog îl va lăuda 
şi îl va pune pe seama norocului, șansi sau chiar a armoniei spre care cei mai mulţi 
dintre oameni o invocă. Componenta riscantă a acestei descinderi pozitive este 
aceea care vine din superficialitate, din a dezlănțui entuziasmul în cele mai 
nepotrivite locuri şi a considera că nu contează cum, când şi prin ce mijloace, 
important este că ne simţim bine, că nu permitem gândurilor negative să-și facă loc 
în minte sau suflet şi că nu răspundem la provocări. Această atitudine, în general, 
este una cât se poate de bună pentru că ea rezonează mult cu mesajul zilei 
anterioare, cel care aduce omului valorile rostului său, mergând până foarte 
aproape, până în locul unde să nu mai poată spune că nu a fost informat 
corespunzător. 

Acum, prin conjuncția pe care de această dată Venus o face cu Jupiter, 
intrăm în contact cu alte privilegii, acelea legate de simțire. Dacă ieri a fost 
importantă înțelegerea, informația, azi este importantă simțirea, emoția, starea. 
Similitudinea dintre cele două zile vin din faptul că ambele ne pune în faţa unor 
realități, în faţa unor adevăruri, iar deosebirea vine din faptul că azi ne vom simți 
îndreptăţiţi să ne ridicăm deasupra noțiunilor, deasupra ideilor, adică să 
demonstrăm că a trăi este mult mai bine şi mai indicat decât să tot gândim viața 
sub diferitele sale ipostaze. 

Deşi liniștea este un element care ne tot curtează şi ne tot ajută să ne 
împăunăm cu aceste treceri de la noțiune la faptă și invers, ea nu va putea fi 
explorată tocmai datorită acestei mobilităţi. Căutarea în sine nu ne ajuta să ne 
liniștim şi, până şi sursele de inspirație, sugestiile ori întâlnirea cu un consilier, cu 
un prieten, cu un susținător, tocmai pentru că se susține pe mișcare, deplasare, 
mobilitate, schimb de idei, ne depărtează de ceea ce înseamnă liniște sufletească 
deşi, paradoxal, aceste acțiuni le vom face pentru a ne calma, împăca oarecum cu 
sine ori pentru a ne liniști. 

Dorințele sunt însă orientate către afirmarea de sine şi cei care vor pune mult 
accent pe ridicarea nivelului de înțelegere, în situația în care, prin trigonul Luna-
Marte el se va afla în acțiune propriu-zisă, va genera o tensiune pentru care nu se 
va considera vinovat. Se va uita în jur şi va acuza anturajul de această 
nesincronizare. Această ipostaza are şi repercusiuni medicale complicate, punându-
i în dificultate pe cei care ţin dietă, care se preocupă prea mult de cât mănâncă şi 
mai puţin de conținutul mâncării, pe cei care urmează un tratament legat de 
metabolismul calciului ori de întărire a sistemului imunitar, de vindecare a unor 
afecțiuni ce ţin de sistemul de eliminare al toxinelor (colon, vezica urinară sau chiar 
piele, glande sudoripare) exagerându-se prin dinamicaă ori cantitate și considerând 
că, în felul acesta, se grăbește efectul pozitiv. În realitate, lucrurile se pot agrava 
punând organismul în fața altui stres. 

Beneficiile acestei zile sunt însă generate de nevoia de a ne simți bine, de a 
vedea totul ca pe o invitație la distracție, de a avea încredere în faptul că organismul 
nu ne minte şi că nu este nevoie să gândim de mai multe ori un lucru de vreme ce 
va fi evidentă direcția spre care se îndreaptă. Cei care sunt superficiali şi care nu au 
dovedit până acum altceva decât că sunt luați de val, nu se lasă în voia acestuia, vor 
folosi această zi că un argument împotriva semenilor care urmăresc să şi înțeleagă 
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ce trăiesc, însă aceștia din urmă, oricât de mari eforturi vor face, vor fi în 
minoritate. 

Prin urmare, 28 mai este o zi de exprimare la scenă deschisă, de acțiune, 
de demonstrație nu în sensul ştiinţific ori detaliat al unei probleme, ci de a ne arăta 
unii altora că lucrurile sunt altfel. Sextilul Lunii la Capul Dragonului, fără a se 
media tendința Nodurilor, ne va spune însă că această demonstrație este un fel de 
pierdere de vreme că, în afara unei veselii, în afara distracției sau a destinderii, cea 
pe care o patronează în general Venus atunci când trece prin Gemeni, nu există 
altceva. 

Va fi însă o zi grea pentru cei care văd bucuriile vieții altfel şi care nu au 
nevoie de un adjuvant, de un stimul, pentru a le obține, cei care nu au nevoie de 
pastile pentru a se calma, nu au nevoie de alcool pentru a se relaxa şi nici să 
mănânce mult pentru a explora o plăcere. Aceștia, deşi vor fi pe lista beneficiarilor, 
nu vor vedea cu ochi buni abandonarea muncii pentru o rătăcire de moment. 
Revenirea la sarcinile lăsate în părăsire, reluarea muncii după momentul de 
relaxare impus poate înseamnă pentru ei o greutate în plus ori o corvoadă. În felul 
acesta, sextilul Lunii cu Capul Dragonului, fără a media tendința Nodurilor, adică 
fără soluție viabilă, aduce destindere şi flexibilitate, dar nu ceea ce ne trebuie. 

Dacă privim în perspectivă, ipostaza aceasta, prin îndemnul de a scoate 
distracția din mintea unui individ şi de a o pune pe seama unor activități sociale, 
aduce argumente din care să înțelegem că avem nevoie de aşa ceva, ori că, 
indiferent de gravitatea lor, efectele vor fi compensate anul viitor, la următoarea 
conjuncție Venus-Jupiter. Pe axa Capricorn-Rac, Venus nu va reuși să împlinească 
o conjuncție cu Jupiter. Când se va apropia de acesta, în 2014, el deja va fi în Leu, 
iar asta înseamnă că implicațiile sociale ale acţiunilor de acum nu vor fi deloc 
sustenabile. 

Așadar, orice deviație de la o idee stabilită, de la un ritm de lucru, de la o 
regulă, o educație, o modalitate să nu fie făcută publică, să nu devină azi un îndemn 
pentru asociere pentru că în viitor, în 2014, va deveni elementul care-l va 
compromite şi mai mult pe individ. Nimic din suita evenimentelor nu ne va spune 
că acesta ar putea cădea pe această pantă şi tocmai de aceea este important, ca 
recomandare, să acordăm importanța cuvenită acestui îndemn astral, alegând să 
fim atenți cu libertățile pe care în le acordăm. 

 
Miercuri, 29 mai 

Miercuri 29- 5-2013  0:48    Luna (Cap) --> Aquarius 
Miercuri 29- 5-2013 10:47    Luna (Aqu) Squ [Sco] Saturn 
Miercuri 29- 5-2013 14:27     Sun (Gem) Tri (Aqu) Moon 
Miercuri 29- 5-2013 20:01    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

 
Trecerea Lunii în Vărsător ne aduce o formă de încredere de care am dus 

lipsă în ultimele zile. În plus, se va împlini, chiar în mijlocul zilei, trigonul 
luminariilor şi această încredere va fi susţinută de episoade fericite, de întâmplări 
frumoase, curate, mobile şi flexibile prin care fiecare își poate stabiliza direcțiile 
sociale pentru a nu mai cădea în gol ori pentru a nu distruge, pentru o bucurie de o 
clipă, un proiect important la care se lucrează de ceva vreme. 

Întreaga construcție a zilei ni se va înfățișa ca o trezire din amorțeală. Mulţi 
vor prefera azi mișcarea, mobilitatea, se vor îndemna unii pe alții spre mișcare, 
spre activități în aer liber ori spre a se conduce unii pe alții spre a depăși limite ale 
curajului ori ale eficienţei. 
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În toată această bucurie există o componentă care vine din careul Lunii cu 
Saturn şi care vine să ne oprească jocul, să ne schimbe direcțiile de mers, însă nu ne 
poate opri intensitatea. Această intensitate, susținută în mare parte de gruparea de 
planete de pe Gemeni, insistă mult asupra acțiunii, asupra deplasării și, acolo unde 
este nevoie de multă disciplina şi încredere, aduce o mare îndrăzneală în orb, fără 
judecată, fără seriozitate. Acolo va acționa Luna şi Saturn prin careul lor. 

Acest unghi însă nu va fi resimţit la aceeași intensitate de toți. Nu toți au 
simțul pericolului, nu toți privesc prin responsabilitate orice activitate de durată în 
care se implică. Mai sunt în lumea aceasta şi flușturatici, oameni cu creierele 
aerisite excesiv care vor fi materia primă a acestui demers social compromiţător 
prin bucurie şi veselie şi care se vor arăta acum foarte convingători şi insistenți. Pe 
ei judecata şi disciplină nu-i ating şi nu-i va atinge nici dacă cineva le-ar opri 
această veselie superficială ce vine acum din aglomerarea planetelor de pe Gemeni 
şi din trigonul luminariilor de pe zodii de aer. Acestora le este suficient un singur 
imbold pentru a se rupe de simplitate, pentru a se abandona într-un haos 
zgomotos, perfid şi inferior prin care jocul ideilor să simuleze experienţele de viață, 
viteza de reacție pe traseele cunoscute, să înlocuiască inteligența ori creativitatea. 

În 29 mai se va imita mult, iar această imitație este semnul că oamenii nu se 
mai preocupă de valorile gândirii structurate, de moralitate, de autoeducație şi nici 
de menținerea unei anumite purități a sufletului. Apa acestei zile este cea impusă 
de Saturn retrograd, care ne-a mai spălat cândva şi calitatea ei de acum nu este 
aceea de a ne delecta prin limpezime şi nici prin claritate, ci prin umezeală. Cu alte 
cuvinte, intensitate şi aerul boem al acestei zile au nevoie să-și amintească de 
curgere, nu de aroganță şi infatuare, iar stima de sine să vină prin fluiditate, prin 
modul cum expunem o idee, cum folosim înșiruirea logică de argumente ori cum 
uzând de înțelegerea comună, aceea pe care interlocutorul o va deține, fără să știm 
care îi este poziția ori nivelul. 

Saturn, ulterior îndeplinirii unei condiții absolut esențială pentru finalizarea 
demersurilor în care se implică, intervine cu un element surprinzător pentru 
individul care, în faza de început a influenţei sale, nu vede în jur decât constrângeri 
şi neputințe: creativitatea. Spre seară, când Luna şi Uranus vor uza de curiozitate, 
dar mai ales când careul Lunii cu Saturn, aflat în faza de separație, deci de disipare 
a tensiunii ca sursă principală de înţelegere şi maturizare, acea formă de 
abundență, de bunăstare pe care luminariile, prin trigonul lor, au predispus-o, ni se 
va capta atenţia pe lucruri rafinate, puternice ori pe acele direcții care conțin o 
latură creativă importantă. 

Aceasta construcție ne încurajează să ne cerem drepturile, însă nu într-un 
mod revendicativ, nu în forma brut, ci prin argument, printr-o presiunea pe care 
individul o va pune de această dată asupra grupului de apartenenţă ori asupra 
comunității. În acest mod se va realiza trecerea de la o serie de acțiuni 
distrugătoare prin promovarea plăcerilor necontrolate, la dimensiunea creatoare a 
vieții. 

Unii nici nu vor sesiza că se întâmplă acest lucru, nici nu vor observa când se 
va face trecerea de la explozie de acțiuni, gânduri şi emoții, la combinarea acestora 
într-un nou edificiu, nici nu vor observa când întreaga explozie de noțiuni, de 
forme, de particule expulzate în mediu găsesc un teren fertil într-o altă persoană, 
într-un demers, într-o sincronizare absolut miraculoasă. Dacă e ființă atunci va 
vorbi şi va spune �Toată viața am așteptată momentul acesta�, dacă este demers, va 
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pune numele individului peste toate etapele sale preamărind în tot ansamblul său 
individul și valorile sale. 

Prin urmare, 29 mai este o zi în care miracolele se pot întâmpla, în care 
expresiile cele mai înalte ale sufletului, după ce sunt zdruncinate de o agitație prea 
mare pe demersuri superficiale, lipsite de durabilitate, își găsește vocația, își 
identifică traseul cel mai important al vieții sale şi își va propune să se ţină de el 
mult timp de acum încolo. 

Impactul zodiei Vărsător din 2013 este unul care face trecerea de la agonie la 
extaz, de la nebunie, la geniu şi azi avem parte de doua direcții, pe de o parte, de 
cumulul energiei luminariilor, dar şi, de cealaltă parte, prin accentuarea a două 
direcții opuse ca substanță şi orientare: triunghiul minor Saturn-Pluton-Neptun, cu 
Pluton focar şi steliumul de pe ultimul decan al zodiei Gemeni. 

Partitura simfoniei de azi este una complexă şi combină acorduri variate de 
la sunete simple, inspirate de natură, până la cele artificiale care ne forțează 
gândirea să se îndrepte spre un plan superior al existenţei, nu neapărat aici în 
această lume, prin accederea la nivele înalte ale societății, ci chiar în planul ideii, în 
lumile subtile, într-o dimensiunea imaterială, acolo unde se afla cauzele tuturor 
lucrurilor. 

Acțiunile comune ale acestei zile vor fi, așadar, marcate de intensitate, 
dominate de acestea, indiferent de direcțiile ori de conținutul pe care-l vor avea. 
Lupta dintre conținutul greu şi cel volatil, dintre tendința de a găsi cele mai simple 
şi facile mijloace de expresie ori de activități, pe de o parte, şi tendința de a 
continua un demers apăsător ne va pune în fața unei încercări importante. Dacă 
prima dintre ele aduce mulțumire şi încântare doar acum, în această zi, cealaltă va 
oferi, prin munca şi efortul acestei zile, rezultate stabile pe viitor. De aceea alegerile 
de acum ne vor deschide la picioare drumul pe care-l meritam. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne strădui, indiferent de 
alegerile pe care le vom face, de implicațiile pe care le vor avea faptele de acum, să 
vedem înainte de toate diferența dintre strălucirea superficialului şi gravitatea 
profunzimii. Rezultanta ne va impregna cu o fărâmă de discernământ, absolut 
esențial acum pentru a nu distruge dintr-o suflare ceea ce am acumulat cu efort şi 
tensiune de-a lungul acestei luni. Dar viața trebuie, de asemenea, trăită în toate 
aspectele ei şi fuga de superficial, ca obsesie, nu ca preocupare conștientă și 
constructivă, ascunde neputința de a face parte dintr-un plan mai mare decât 
înțelegerea limitată a ființei umane, ceea ce nu poate fi de bun augur.  

Așadar, oricât de utilă şi recomandată este profunzimea, dacă ea cere ca preț 
sacrificarea pulsului vieții şi încheierea acestuia într-un ritm rigid şi obositor să 
alegem acum luciul apei, chiar dacă el este plin de gunoaie. Va veni un timp când 
apele se vor limpezi în profunzimile lor şi ne putem întoarce. Fiecare va fi, deci, 
invitat să realizeze acest proces de interogare a dinamicii sociale înainte de a se 
pronunța. O secundă de observație va constrânge ceasul vieții să-și schimbe ritmul 
şi să măsoare timpul util, nu doar cel preferat. 
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Joi, 30 mai 
Joi 30- 5-2013  2:57    Luna (Aqu) Squ [Sco] North Node 
Joi 30- 5-2013  7:15    Luna (Aqu) Con (Aqu) Juno 
Joi 30- 5-2013 17:00    Luna (Aqu) Tri (Gem) Jupiter 
Joi 30- 5-2013 18:06 Mercury (Gem) Con (Gem) Lilith 
Joi 30- 5-2013 20:20    Luna (Aqu) Tri (Gem) Venus 

 
Careul Lunii cu Axa Dragonului înseamnă supărare pe viață, tristețe 

provocată de neîmplinirea unui ideal ori de tergiversarea unor direcții. Vorbele au 
înlocuit faptele şi, azi, pe conjuncția Lunii cu Junon oamenii își dezvăluie unii 
altora acele lucruri pe care şi le-au ascuns de la începutul anuluii până acum. 
Fiinţele remarcabile, cele care pot vedea energia, care o pot simți sau controla prin 
puterea gândului ori a voinței, se vor simți azi transferate într-un plan al puterii, al 
forței de exprimare şi sunt expuse unor episoade fără să fie pregătiți să le facă faţă. 
Se întâmplă pentru că, pe lângă aspectul indicat anterior, Mercur şi Lilith vor fi în 
conjuncție şi lumea poveștilor prin contur, mai ales aceea în care fiecare personaj 
pozitiv traversează trei încercări marcante pentru a proba cât de curat îi este 
sufletul ori pentru a convinge anturajul acelor vremuri ca se află în faţa unui 
învingător, ridicându-se valul dintre lumea fizică şi cea subtilă ca şi cum ne 
pregătește pentru o trece sublimă spre o nouă etapă a vieții. 

Atunci când Mercur şi Lilith sunt în conjuncție oamenii nu vor mai face 
distincția clară între adevăr și minciună şi vor fabula, se vor adânci în figuri de stil 
preluându-le ca atare, nu ca pe niște construcții literare ori ca pe niște expresii ale 
unor idei care nu au echivalent comun în plan concret. Dar până să se ajungă la un 
final fericit, poveștile au de fiecare dată un început liniștit şi, deopotrivă, o intrigă 
din rezolvarea căreia se extrage morala. Această a doua zi de Vărsător (Luna în 
Vărsător) va fi dură prin inserarea în dimensiunea personală a vieții a unei intrigi 
care, explorată corespunzător, ne conduce către o morală profundă şi deopotrivă 
fericită. 

Calitatea acestei zile va fi, așadar, coordonată de lucrurile pe care în absenţa 
comparațiilor, analogiilor ori alegoriilor nu le putem exprima. Avem curajul să ne 
recunoaştem chipurile măștilor pe care le ținem sub pat doar pentru că un alt 
personaj ne-a aratat că se poate, doar pentru că a făcut-o în public, trecând dincolo 
de ridicolul pe care îl aveam în minte ca obstacol. Dincolo de acest ridicol pe care-l 
vom depăși azi nu mai exista o altă barieră şi totul va fi trăit cu intensitatea 
realității, chiar dacă nimic din ceea ce ni se întâmplă azi nu este real, în afara 
moralei de la finalul zilei. 

Dar să nu uităm că poveștile sunt construite după un miez real, după ceea ce 
s-a-ntâmplat în realitate, exagerându-se în reliefarea anumitor episoade pentru a se 
evidenţia un anumit înțeles, pentru a face finalul mai puternic ori ideea centrală 
mult mai clară. Intriga acestei zile va purta acest semn al exagerării. Nu va mai 
conta dacă lucrurile se vor exprima de o manieră exclusiv verbală, dacă doar se va 
vorbi urât, necuviincios sau se va trece şi la fapte îmbrățișând furtul, perfidia, 
distrugerea convingerilor celorlalţi prin dezasamblarea unui component, 
distrugerea unui obiect de cult ori înlocuirea lui cu altul total lipsit de vreo 
eficiență. Instrumentele de raportare, cele care îl ajută pe individ să cerceteze sunt 
acum răsturnate şi, cum este de așteptat, ori va ajunge la rezultate eronate prin 
folosirea unor date incorecte, ori se va afla în faţa unor situații de-a dreptul stupide 
prin care termenul de struțocamilă să fie elementul de referință. Înțelepciunea 
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populară ne aduce în faţa unor episoade de acest gen: urcatul nucilor în pot cu 
furcă sau celebrul episod cu drobul de sare. 

Dincolo de acest episod interesant în care calitatea individului va fi discutată 
după modul cum își alege instrumentele de lucru, nemaiputând să se ascundă în 
spatele înțelesurilor pe care anturajul, audiența o pune pe seama faptelor celui care 
face reprezentații, chiar dacă actul său artistic nu viza aşa ceva. Conjuncția lui 
Mercur cu Lilith înseamnă defăimare, constrângerea gândirii, minciună, regret, 
opoziția orientată împotriva elementului pozitiv, ascunderea adevărului în zone 
întunecate ori printre construcții literare complexe. 

Pentru expresia comună, 30 mai este o zi de confuzie şi indecență. Se va 
atinge un vârf complicat al unei direcții pe care până acum am ignorat-o: un 
personaj mic se răzbună, o etapă a unui proiect nu se mai poate finaliza pentru că 
lipsesc datele ori un membru, un component, nu a intervenit cu sarcina sa la timp 
s.a.m.d.. Conduita va fi o problemă a acestei zile şi cei care se vor lăsa luați de val 
vor produce schimbări în anturaj, ca impresii ori ca design, pe care nu le vor mai 
putea apoi rectifica. 

Prin urmare, 30 mai este o zi apăsătoare şi obositoare. Ea va duce şi în 
spațiul zilei de mâine această tendință, însă prin alte mijloace pentru că mâine 
Mercur nu va fi în conjuncție perfectă cu Lilith, ci anaretic pe Gemeni. Asta 
înseamnă că se va menține canalul referitor la lucrurile stranii, neobișnuite, 
extravagante pe care individul le va considera ca fiind de maximă urgență acum. 
Comportamentul multora va fi straniu, ca şi cum și-au pierdut orice urmă de 
decență ori mintea cu totul, chiar dacă din punctul lor de vedere lucrurile sunt 
perfect justificate ori faptele lor nu comportă schimbări atât de mari. Aceasta este şi 
diferența între personajul din poveste, povestitor şi ascultător, adică dintre cel către 
trăiește ipostaza, cel care o sugereaza şi beneficiarul. 

Minciuna va fi azi la mare căutare, comerțul necuviincios şi risipa banilor ori 
valorilor sufletești, chiar dacă justificările pentru acest gen de acțiuni vor fi 
prezentate într-un mod credibil. Azi conceptul “Totul se vinde totul se cumpără� va 
fi la mare căutare şi va bulversa în primul rând conduita individului cu cât aceasta 
va fi susținută cu argumente unul mai convingător ca altul, cu atât mai mult această 
componentă a confortului absolut se va transfera şi în ziua următoare. 

Calitatea umană va fi, așadar, trecută în umbră şi supusă argumentelor 
simpliste care fac referire la a trăi bine sau rău, fără a permite nuanțelor să se 
exprime. În felul acesta, ratăm azi exprimarea trigonului Lunii cu Jupiter în sfera 
morală, a educației ori a gândirii şi îl vom îndrepta doar în sfera interesului 
pecuniar, a sporului de imagine însă, din nefericire, el va avea lipsa de scrupule 
drept susținător devotat, ceea ce nu va fi de bun august pentru cei educați ori 
obișnuiți cu o exprimare în limitele moralității sau cele ale bunului simţ. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să ne prindem auzul, 
emoțiile ori alte structuri ale ființei cu elemente decente, cu etaloane ale frumosului 
aşa cum au fost stabilite anterior, nu prin ceea ce ne invadează azi. Oricât ar fi de 
tentante, invitațiile acestei zile trebuie cercetate în detaliu ori amânate până cel mai 
devreme la începutul lunii iunie. 
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Vineri, 31 mai 
Vineri 31- 5-2013  1:39    Luna (Aqu) Tri (Gem) Lilith 
Vineri 31- 5-2013  2:36    Luna (Aqu) Tri (Gem) Mercury 
Vineri 31- 5-2013  2:56    Luna (Aqu) Squ (Tau) Mars 
Vineri 31- 5-2013  3:29    Luna (Aqu) --> Pisces 
Vineri 31- 5-2013 10:06 Mercury (Gem) --> Cancer 
Vineri 31- 5-2013 12:54    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 
Vineri 31- 5-2013 13:38    Mars (Tau) --> Gemini 
Vineri 31- 5-2013 13:54    Luna (Pis) Tri [Sco] Saturn 
Vineri 31- 5-2013 21:58     Sun (Gem) Squ (Pis) Luna (Half Moon) 
Vineri 31- 5-2013 22:57    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 

 
Ultima zi a lunii mai ne va evidenția planete care, fie vor acționa de pe 

gradele anaretice ale zodiilor pe care le părăsesc (Mercur pe gradul anaretic din 
Gemeni şi Marte pe cel din Taur) fie ni se vor înfățișa ca o continuare a 
demersurilor zilei anterioare, cu același risc, insistând pe expunerea unor patimi 
atât de complexe şi de ciudate încât nu vom ști dacă, pentru ceea ce ni se întâmplă, 
este de vină plăcerea ori neputința de a o înțelege sau de a o canaliza 
corespunzător. De asemenea, Luna va intra în Peşti şi, prin conjuncția cu Neptun, 
se va integra în mesajul triunghiului minor format din Saturn-Pluton-Neptun, cu 
Pluton focar. 

Judecând după faptul că, în general, trecerea unei sigure planete printr-o 
cuspidă generează schimbări şi tulburări de conştiinţă, a traversa două planete şi 
nu oricum, ci în plină zi, va aduce ultimei zile a lunii statutul de vedetă şi calitatea 
de a fi una dintre cele mai puternice zile ale acestei luni. 

În primul rând, direcțiile de acum vor lucra puternic asupra judecăților, 
asupra inteligenţei, asupra puterii oamenilor de a pătrunde natura lucrurilor, de a 
câștiga timp prin folosirea inteligenţei ori de a clarifica ipostaze complicate care cer 
o cantitate masivă de energie, o mobilizare puternică şi o determinare pe măsură. 
Acum este momentul unui salt ori pur şi simplu să ne stabilim obiective pe termen 
lung, pentru a reuși să încheiem tranzitul lui Jupiter prin Gemeni (episod ce se va 
consuma în luna iunie a acestui an) cu rezultate spectaculoase pentru comunitate. 
Oricât ne-am strădui, rezultatele zilei de azi nu ne vor mulțumi decât dacă primim 
feedback-ul societății, decât dacă suntem în ton cu vremurile şi doar dacă vom fi 
deschiși să discernem binele de rău, elementul curat şi solid, de imaginea lui în 
oglindă. Ceea ce ne vine din cele două treceri ale planetelor Mercur şi respectiv 
Marte primește energia lui Lilith (tentația) fie direct (Mercur) prin afectarea 
limbajului ori a mijloacelor de expresie, fie indirect, ca în cazul lui Marte (prin 
intermediul Lunii – trigon Luna-Lilith, careu Luna-Marte) reușind să ne bulverseze 
cu mesaje neclare ori răstălmăcite despre ceea ce am adjudecat până acum ori 
despre ceea ce va veni spre noi. 

Când Mercur va trece în Rac oamenii își amintesc totul, dovedesc un puternic 
atașament faţă de anumite episoade ale vieții şi devin purtătorii unor mesaje care 
să protejeze anturajul, nu pe ei înșiși. În felul acesta, devin expuși propriului mod 
de a înțelege şi prezenta lucrurile generate de tensiuni pe subiecte neexplorate 
suficient, neînţelese ori controversate. De partea cealaltă, Marte trecând din Taur 
în Gemeni le ușurează povara acțiunilor directe şi îi îndeamnă să fenteze 
succesiunea etapelor, să alterneze jocul cu munca şi să se destindă mai mult ori să 
facă din distracție o sursă de câștig. Dacă pentru Mercur din Gemeni jocul a fost un 
element de progres, pentru Marte din Gemeni el este un element periculos, un 
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mijloc de a compromite un individ punându-l în ipostaza de a-și vinde imaginea, de 
a face comerț cu o informaţie falsă şi de a câştiga din aceasta, de a-și construi un 
demers social pe inginerii poate chiar pe informații neadevărate. 

Combinaţia celor două elemente aduce o anume severitate evenimentelor şi 
ne va menține în această sferă a compromisului până pe 13 iulie, când va trece în 
Rac. Pentru că în Rac el nu se simte liber, ci va fi constrâns să rezolve întâi ceea ce a 
rămas nefinalizat şi apoi, dacă mai are timp sau putere, să-și facă poftele, în 
Gemeni el se va comporta ca un personaj care caută distracția şi destinderea prin 
toate mijloacele pentru că va ști ori va intui că pe viitor acest lucru nu va mai fi 
posibil. Dacă pentru unii a se distra la maximum înseamnă a dormi, a se izola de 
zgomotul străzii, a se încuia în casă, a citi ori a urmări cu interes diferite ecranizări, 
cei mai mulţi, prin Marte în Gemeni, vor înțelege distracția în sensul cel mai 
aproape de mesajul său concret. Sigur, zodia Gemeni nu înseamnă numai distracție 
şi superficialitate, ci şi mobilitate, dinamism, limpezirea lucrurilor prin mișcare ori 
prin schimbarea locului, pierderea amintirilor dramatice şi abandonarea întregii 
ființe în faţa unui început care ar trebui să o revigoreze în totalitate. Această calitate 
absolut remarcabilă care vine din zodia Gemeni va impune asupra lui Mercur din 
Rac o atracție mult mai mare decât în vechea lor ipostază (Mercur în Gemeni, 
Marte în Taur) aducând un plus de eficienţă şi o expresivitate care se poate 
prezenta ca pe un îndemn la a combate stresul, relațiile păguboase, inhibițiile, chiar 
prejudecățile. Aşa după cum se va constata nu se va lucra într-un singur registru, ci 
în mai multe. Unghiurile care se împlinesc azi, schimbările de vibrație pe care cele 
două planete le comportă este de bun augur pentru toți cei care doresc să facă o 
schimbare în modul cum gândesc sau cum acționează, care urmăresc modificări 
calitative ori accederea pe un plan superior. 

Mulţi se tem de cele două poziții, atât de Marte în Gemeni, care îi face pe 
oameni prea iuți la mânie şi prea înțepați la vorba, cât şi de Mercur în Rac, acela 
care nu poate iartă nicio umilință, care taxează totul, care răscolește în cele mai 
ascunse cotloane ale vieții şi, mai ales, acela care nu uită niciodată nimic. Da, aceste 
componente sunt puternice în cele două tranzite, însă, pe lângă acestea, cele două 
planete primesc din zodiile pe care le guvernează şi calități remarcabile care vor 
interveni la momentul oportun, aşa cum ne spune trigonul Lunii cu Saturn împlinit 
azi în mijlocul zilei, adică aşa cum ne spune povestitorul, cel care prin inventivitate 
ori prin creativitate reușește să dea evenimentelor o altă expresivitate. Marte în 
Gemeni va fi inspirat, fără să știe care este sursa inspirației sale. Vocile acelea care 
nu strigă, ci care pun gânduri în mințile celor sensibili au o susținere în această 
lume prin această poziție. Mercur în Rac sporește imaginația, sensibilitate poetică, 
melancolia, dar, în plus faţă de acestea, forțează conștiință spre a primi adevărul 
direct de la sursă şi întregul comportament al individului se va ajusta după această 
nevoie, după căutarea originalului, a izvorului. 

Impactul triunghiului minor Saturn-Pluton-Neptun, cu Pluton focar, 
supraveghează această modificare de vibrație pentru ca fiecare să ia contact atât cu 
calitățile cât şi cu defectele noilor poziții. Apoi fiecare după educație şi 
disponibilitate, după cum îi este sufletul, va alege pe ce drum să meargă. 

Prin urmare, încheiem luna mai cu o suită de evenimente astrale care 
împlinesc statutul acesteia de luna a încercărilor. Fie că am avut parte de o eroare 
de gândire, de alegeri greșite ori că deja ne-am orientat spre o direcție pe care acum 
o vedem încărcată de o şi mai mare răspundere, ultima zi a lunii ne cere maturitate 
pentru a nu ne înălța prea mult spre cer, acolo unde nu ne mai susține nimic ori a 
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nu se scufunda prea multă în adâncuri şi să rămâne fără aer. Azi se schimbă 
direcțiile din combinația Taur-Gemeni, pe Gemeni-Rac unde raportul de forţe este 
mai ușor de acceptat, de recunoscut deoarece aceste două zodii nutresc o atracție 
puternică una faţă de cealaltă care nu poate fie explicată decât prin astrologia 
ezoterică. Dacă Berbecul își are originea din vechiul Rac şi Gemenii reprezintă 
semnul care distribuie elementul pe care îl creează zodia Berbec, este firesc şi 
normal ca Racul, sensibil şi intuitiv, să vadă în manifestările zodiei Gemeni 
expresia sa potențială afișată, cea pe care nu și-a exprimat-o încă, pe care nu și-a 
împărtășit-o, gândind: �Uite pe cineva care seamănă cu mine�. Nu, din punctul de 
vedere al oricărei persoane din afara unei asemenea relații, cele două zodii nu 
seamănă, însă inima are rațiuni pe care rațiunea nu le poate înțelege. 

Legătura sublimă ce ne iese acum în cale rupe barierele convenționalului şi 
ne pune la muncă. Racul este un semn harnic, iar Gemenii niciodată nu vor privi 
munca drept un mijloc de promovare, ci o etapă intermediară şi, dacă vom 
interveni în această ecuație, acordând mai mult credit lui Mercur, adică 
relaționării, comunicării, expresivității şi mobilității, aceste trăsături, imitate de 
Marte din Gemeni, constituie ecoul faptelor noastre şi singurul mijloc prin care ne 
vom recompensa pentru munca depusă. Dacă punem dorințele de strălucire pe 
primul loc (Marte înaintea lui Mercur), dacă urmărim ca prin acțiunile pe care le 
facem să atragem atenția, evitând efortul, munca, disciplina, adică o formă de 
perseverenţă şi căutare, următoarea perioadă ne va aduce bucuria şi încântarea pe 
care o simte un copil care aluneca pe un topogan și care ar putea fi nepotrivită în 
alte situații.  

Dacă în loc să studiem, să ne preocupăm de aprofundarea vieții în diferite 
moduri, alegem să alunecăm pe un topogan nu vom fi mai câștigați nici dacă îi vom 
mulțumi cerului pentru acest privilegiu. Copilul este cu atât mai minunat cu cât se 
transformă pe zi ce trece într-un adult educat şi rafinat. Doar prin atingerea acestei 
finalități bucuria şi candoarea copilăriei își împlinește rostul, doar aşa acestea vor fi 
văzute ca fiind etape benefice ale unui traseu magnific. Jocul care vine spre noi 
acum, că este atins de inocență, candoare ori că este unul serios, va avea nevoie de 
o finalitate. Dacă aceasta nu există întregul patrimoniu se adâncește în regrete şi în 
loc să crească valoarea individului o subminează hrănind risipa şi dezordinea. 

În sensul său comun ultima zi a lunii ne îndeamnă spre proiecte noi, spre noi 
modalități de expresie, spre ţinte înalte ori spre a ne dezveli de anumite elemente 
de caracter pe care nu am reușit până acum să le compensăm prin calități. Avem 
putere şi întregul anturaj, pentru că şi el traversează aceleași forme de agitație, prin 
faptul că nu opune rezistenţă, ne va susține, ne va lăsa drumul liber și doar calitatea 
ființei, propria greutate va impregna acest drum cu urme de paşi ori cu simple 
înțepături. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi de această 
schimbare de direcție pentru a ne trece într-o nouă etapă, pentru a ne preschimba 
din nimfă în pupă sau chiar de a ne preschimba într-un superb fluture care să 
impregneze cromatica vremurilor cu prezenţa sa. Diversitatea vieții trebuie folosită 
ca un mijloc de propulsare nu ca o altă povară, de aceea Creatorul a pus în noi, pe 
lângă sentimentele profunde cele legate de dragoste, iertare, recunoştinţă şi o 
inteligenţă care se poate autoinvestiga, cea prin care să vedem departe, foarte 
departe, acolo de unde ne vin toate aceste puteri misterioase, din sursa vieții pe 
care o personificăm. 
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Sâmbătă, 1 iunie 
Sambata  1- 6-2013  3:47    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 
Sambata  1- 6-2013  7:09    Luna (Pis) Tri [Sco] North Node 
Sambata  1- 6-2013 23:17    Luna (Pis) Squ (Gem) Jupiter 

 
Aflaţi încă sub influenţa energiilor distribuite de noile poziţii ale lui Mercur şi 

Marte, conjuncturile pe care le vom traversa azi vor lua înfăţişarea unei relaxări, a 
unei destinderi, iar acolo unde lucrurile se complică nu va fi decât expresia mult 
mai vizibilă a unui individ care a urmărit ca prin acţiunile sale să vadă efectul pe 
care alţii îl au acum asupra lui. Luna şi Capul Dragonului sunt acum în trigon şi 
prin Coada acestuia se mediază tendinţa Nodurilor aducându-se din trecut o 
reglare de conturi, o rectificare a unor direcţii puternice pe care nimeni nu le va 
putea opri pentru că intervin prea multe variabile, prea multe elemente noi pentru 
a putea fi folosite eficient. 

Deci această reglare de conturi ține de domeniul lui Mercur în Rac, cel care 
poate uşor să transforme slăbiciunea sa cea mai mare (sensibilitatea) într-o armă 
de temut. Sancţiunea, cea care vine din careul pe care Luna îl va împlini cu Jupiter 
în seara acestei zile, va fi agresivă doar în cazul celor care au urmărit să agreseze un 
alt individ pe ascuns ori care au dorit să rănească. 

În cazul celorlalţi el întârzie ori grăbeşte, adică ne aduce în faţa unor extreme 
care să ne schimbe direcţia acţiunilor, însă fără a o scoate din plaja iniţială. Vom 
schimba persoanele cu care ne întâlnim, subiectul de discuţii, obiectele cu care 
lucrăm, mijlocul prin care alegem să ne relaxăm, să ne destindem ori prin care 
urmărim să ne simţim bine. 

Ziua are însă o componentă profundă, aceea care vine din conjuncţia Lunii 
cu Chiron şi care se împlineşte în noapte de vineri spre sâmbătă. Pe fondul 
schimbărilor de configurație, de direcţie, de vibraţie, elementul vindecător care ne 
vine din această relaţie, pe fondul accentuării zodiei Gemeni de acum, ia înfăţişarea 
informaţiilor profetice, a viselor premonitorii, a deschiderilor către informaţii care 
să vină spre individ pe căi neobişnuite, prin mijloace neconvenţionale. Este posibil 
ca, marcaţi de episodul karmic în care viaţa îşi reglează conturile, să nu acordăm 
atenţie cuvenită acestui episod, dar este bine de știu că aceste ipostaze care leagă 
planurile fizic şi subtil, pe lângă informaţiile care vin spre noi şi care pot produce 
schimbări, ne vom confrunta și cu o schemă de acţiune care va lucra în fundal cât 
timp informaţia transferată va fi activă. 

Acest lucru, destul de abstract pentru omul comun, este un element foarte 
cunoscut de ezoteriști ce este adesea pus pe seama alchimie interioare numindu-le 
forme-gând sau elementali. Nu doar fiinţele de dincolo pot construi elementali ori 
forme-gând, ci şi noi aici, după un antrenament susţinut şi după o disciplină 
mentală adecvată acestui gen de activitate. 

Acum însă ne confruntăm cu o deschidere spre o zonă a astralului unde 
aceste elemente sunt folosite în mod curent şi unde aproape orice problemă este 
rezolvată prin crearea unei forme-gând care să execute un ordin, o comandă. 
Conjuncţia Lunii cu Chiron va activa acum în această direcţie ajutând fiinţele 
sensibile să fie mult mai uşor inspirate şi susţinute în demersurile lor de mesajul pe 
care acesta îl conţin. Teama de necunoscut ori lăcomia sunt însă acele elemente 
care resping sau care ţin captive aceste forme gând făcându-le total inutilizabile, iar 
detaşarea, martorul, lumina subtilă sunt cele care le susţin mesajul şi le sporesc 
puterea de influenţă. Aceste forme-gând nu sunt însă destinate jocului de-a energia 
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şi nici practicilor obscure, ci ele cer o pregătire subtilă specială, o puritate lăuntrică 
şi o forţă pozitivă pentru a nu transforma acest cuţit de bucătărie într-o machetă. 

Prin urmare, azi avem putere, suntem susţinuţi şi ajutaţi de prieteni care 
lucrează la un alt nivel, în alt departament, în altă localitate sau în plan subtil. La 
rândul nostru, ca urmare a unui îndemn subtil, vom transmite mai departe acest 
mesaj refuzând să ne integrăm în acea cursivitate negativă prin care Axa 
Dragonului îi sancţionează pe cei care au greşit. În felul acesta, lucrul cu energia ne 
va duce azi spre iertare, spre a tolera ori măcar spre a înţelege sau spre a refuza 
orice formă de agresare. Punând această greutate pe procesele negative generate de 
fiinţe care se joacă în mod necuviincios cu forme-gând negative acţionăm 
terapeutic asupra mediului, radiind în jur mesajul pe care în timpul nopţii de vineri 
spre sâmbătă l-am primit prin vis premonitoriu, prin channelling ori pur şi simplu 
prin inspiraţie. Mulţi se vor întreba cum vor face diferenţa dintre expresia pozitivă 
şi cea negativă, în situaţia în care Marte în Gemeni este năvalnic în ambele direcţii. 
Departajarea este simplă: gălăgia. O direcţie negativă, inferioară va urla să fie 
auzită şi găsită. Liniştea, ecoul mut acela care nu foloseşte cuvinte, ci gânduri, stări, 
acelea care nu agită, nici când sunt dinamice ține de o formă pozitivă, iar expresia 
ei este vindecătoare, sublimă. 

La modul comun, ziua ne trezeşte amintiri neplăcute, nu pentru a le pune în 
aplicare, ci pentru a descoperi că rolul în această lume nu este de a transforma viaţa 
într-o vacanţă continuă, ci de a depune un minim de efort pentru a înţelege că a fi 
puternic şi superior înseamnă a avea cu ce să susţii, nu să cumperi, în a dărui, nu a 
oferi, a genera unde de armonie care să-i facă pe oameni să-și iubească gândurile, 
prezența, liniştea, poveştile de viaţă, înţelegerea şi, atunci când este cazul, 
suferinţa, nu să dispreţuiască lumea, viaţa, pentru că i-ai convins să facă asta. 
Forţele bune domină această lume, însă ele nu se vad pentru că sunt învelite în 
suferinţă şi efort. Cine va dori să-şi potolească setea de cunoaştere şi să-şi 
sporească puterea îşi va aminti că izvorul vieţii nu este de găsit în Piaţa Victoriei, la 
Sala Palatului nici măcar în Potala sau la Stonehenge, ci acolo unde vârful sufletului 
său se înalță cel mai sus şi acolo unde aerul acestei lumi devine rarefiat, atât de 
rarefiat încât mintea tace. 

Liniştea este imensul beneficiu al acestei zile. Ceea ce strică liniştea vine din 
tristeţe. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne 
preocupa azi de căutări, de studiu, de întrebări, de multele întrebări care nu tulbură 
sufletul, ci îi răspunde acestuia prin acea tăcere bogată în sevă, în putere, în lumină. 

 
Duminică, 2 iunie 

Duminica  2- 6-2013  4:45     Sun (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Duminica  2- 6-2013  7:30    Luna (Pis) Squ (Gem) Venus 
Duminica  2- 6-2013  8:03    Luna (Pis) Squ (Gem) Lilith 
Duminica  2- 6-2013  9:33    Luna (Pis) --> Aries 
Duminica  2- 6-2013 12:07    Luna (Ari) Sex (Gem) Mars 
Duminica  2- 6-2013 13:59   Venus (Gem) Con (Gem) Lilith 
Duminica  2- 6-2013 16:07    Luna (Ari) Squ (Can) Mercury 

 
Combinaţia zilei de azi aduce puţină adrenalina: sextil Soare-Uranus, cu 

Uranus în Berbec, Luna în Peşti şi Venus în conjuncţie cu Lilith pe gradul anaretic 
din Gemeni. Dacă pe de o parte Luna trimite două careuri către Venus şi respectiv 
Lilith înainte de a încheia tranzitul său în Peşti, imediat ce intră în Berbec trimite 
un sextil către guvernatorul acestui semn (Marte), iar în a doua parte a zilei un 
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careu spre Mercur din Rac. Toate aceste elemente menţin cota ridicată a tensiunii 
şi vine cu un plus de agitaţie determinându-i pe oameni să se bulverseze singuri, 
să-şi caute consolarea în activităţi care mai mult să-i facă să-şi piardă timpul, să se 
aleagă pe un criteriu şi apoi să se acuze că nu au făcut faţă solicitării deşi criteriul în 
sine a selectat oameni care nu sunt pregătiţi pentru acest tip de acţiune. 

Dacă de dimineaţă, Luna, de pe ultimul segment al zodiei Peşti, ne lansează 
invitaţia la înţelepciune, avertizându-ne după informaţiile pe care le primeşte de la 
Venus şi de la Lilith, adică după fricile sau minciunile de acum, în a doua parte a 
zilei constatăm că orizontul lărgit spre care ne-am îndreptat a fost greşit şi, în 
realitate, dinamica acestei zile ne lasă impresia că nimic din ceea ce observăm şi 
etichetăm ca fiind greşit nu pare să fie aşa cum este văzut pentru că evenimentele 
se mişcă prea repede, prea tare şi prea dur. 

Ceea ce se întâmplă pe final de Gemeni constituie însă finalul unei etape. 
Deja Mercur a trecut în Rac şi Luna neagră pierde un susţinător, deja termenul care 
ar fi trebuit să facă încadrarea tensiunii de azi este în aer şi, evident, mesagerul 
înţelege că s-ar putea ca în mesajul său să fi intervenit o eroare. Ceea ce poate face 
Mercur de pe începutul zodiei Rac este să ne invite la un joc serios în care să ne 
ascundem de o problemă şi când aceasta ne găseşte să o speriem dovedind că avem 
mai mult curaj, că suntem încrezători şi siguri pe direcţiile pe care le-am ales. Asta 
ne va îndemna să vorbim mai puţin şi să lucrăm mai mult pentru că, după cum vom 
gândi azi, doar aşa lucrurile se vor schimba în bine. 

Nu toţi însă consideră că munca este un instrument eficient şi tocmai de 
aceea multitudinea planetelor de pe Gemeni, inclusiv sextilul pe care Soarele îl 
trimite lui Uranus, ne conduce la gesturi de risipă, cu accente bizare în care plânsul 
să fie motiv de veselie, iar bucuria să inspire teamă. Aceste elemente bizare se vor 
susţine pe necesitatea de a combina destinderea cu seriozitatea, adică destinderea 
de acum, pentru că nu există o îngrădire directă, cu munca pe care o vom avea de 
prestat în viitorul apropiat. Această combinaţia între ceea ce se întâmplă acum, 
privit prin libertatea de expresie, prin risipă, prin bizar, şi accentul grav al viitorului 
ne va lăsa un gust amar pentru că nimic sigur şi constructiv nu pare să răsară de 
aici. 

În realitate, sextilul Soarelui cu Uranus ne pune în faţa unor libertăţi pentru 
a fi testaţi dacaă o putem folosi în mod corect. Prin acest sextil avem într-o mână 
îndrăzneala, iar în cealaltă conjuncţia la grad perfect dintre Venus şi Lilith care 
strigă la toată lumea: �Vă arăt eu cine sunt!�. Cele două combinații, ne aduc în faţa 
unui curaj teatral, unul care se trezeşte brusc la sunetul gongului şi tot la sunetul 
gongului se va şi termina. 

Având un Uranus implicat în acest joc nu se poate anticipa cât de puternic va 
fi mesajul acestei zile, însă se poate deduce că jocul acesta de la un punct încolo, 
adică după ora 9,30 când Luna va trece în Berbec va deveni unul serios ori care va 
utiliza elemente ce inspiră prin conţinutul şi statutul lor maturitate, înţelegere ori 
trăinicie. Dacă sextilul Soare-Uranus ne incită la un exerciţiu al puterii, conjuncţia 
lui Venus cu Lilith ascunde deficitul de putere, deci aduce în acelaşi spaţiu două 
extreme fără a urmări bulversarea individului, ci doar exprimând o manifestare 
astrală in extremis pe care un individ neexperimentat, care se implică în activităţi 
noi, aşa cum îl îndeamnă Uranus, nu va reuşi să o gestioneze corespunzător. 

Prin urmare, finalul săptămânii nu va fi, din punct de vedere astral, o zi de 
relaxare şi destindere. Orice am face, există un element care ne tulbură, un cui în 
talpă care ne stânjeneşte mersul său dacă nu e vorba despre un lucru atât de 
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evident atunci măcar o pietricică a cărei misiune este de a ne stânjeni mersul său de 
a distrage atenţia de la lucrurile esenţiale. 

Împlinirea sextilului Soare-Uranus înseamnă evenimente stranii, dar şi 
traversarea unor ipostaze în care să uzăm de forţă. Să nu uităm că Uranus nu 
acţionează singur, iar mesajul său de restructurare va avea întotdeauna o variabilă 
în plus, una care ne spune că avem nevoie de noi obiective, de noi resurse, de ţinte 
noi, în special acum pe sextilul cu Soarele, că mijlocul cel mai potrivit pentru a 
pune în valoare personalitatea şi implicit valorile individului este schimbarea 
opticii, colaboratorului, locului de muncă, formulelor de adresare, a protocolului. 

Cei care nu au parte de evenimente neobişnuite, care trăiesc simplu şi care 
nici nu urmăresc să trăiesc intens vor avea un 2 iunie furtunos, plin de evenimente 
care se contrazic ori care, dacă vor conlucra pentru un ideal comun, atunci acesta se 
va finaliza într-o distrugere, într-o despărţire, într-o separare. 

Limbajul şi argumentul care îl motivează constituie un element asupra căruia 
se poate lucra în această zi şi prin ajustarea căruia să filtrăm anumite evenimente 
care să nu se mai inflameze. Privind mai departe decât arată degetul am putea 
vedea cât de important este să nu credem azi în himere şi nici în recompense 
spectaculoase pentru că ele nu au susţinere astrală. Ceea ce poartă această 
amprentă este doar expresia unui scenariu, o minciună, o păcăleală ori o secvenţă 
dintr-un procedeu de manipulare în faţa căruia un individ neexperimentat este 
acum vulnerabil. 

Ultima zi a săptămânii le aduce succes mincinoşilor, proştilor, inculţilor şi 
fiinţelor penibile care cred că puterea este acelaşi lucru cu agresivitatea şi care își 
dau importanță aşa cum face şi zdreanţa care, dacă s-a lipit de un costum Armani, 
atunci este şi ea... de firmă! 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că nimic nu ne ia 
pe nepregătite azi, ci doar ne pune în faţa a ceea ce nu cunoaştem în totalitate. 
Uranus susţine inspiraţia şi dacă de dimineaţă, de când Luna se află în Peşti, ne 
îndreptăm gândurile spre o scurtă retrospectivă în mod surprinzător am putea şti 
care sunt secvenţele care vin spre noi ori să le intuim în mare parte. Pierzând aceste 
moment de graţie, va trebui să dovedim tărie de caracter, duritate în a face faţa 
unor lovituri indecente ori să convieţuim cu diverse surse de poluare care, neavând 
conţinut, urmăresc să fie în ton cu moda pentru a nu se vedea că biblioteca din care 
spun că au ieşit poartă denumirea de Zea Maya. 
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Săptămâna 3-9 iunie 2013 aduce o modificare de registru astral prin faptul că 
va degaja în tensiune zodia Gemeni, urmând ca o parte dintre planetele care 
puneau o greutate majoră pe această zodie să se mute acum în Rac. Venus, chiar de 
luni, va trece în Rac şi, împreună cu Mercur care se află deja acolo, pregăteşte 
terenul lui Lilith care va intra în acest semn duminică, în mijlocul zilei. Între aceste 
două momente, planetele individuale împlinesc unghiuri diverse cu cele colective 
aducând din nou în centrul atenţiei ipostaza în care o solicitare individuală, 
personală, intimă să devină subiect de ştiri, să fie scoasă din context, să fie 
răstălmăcită şi prin aceasta să se distrugă un ideal, să se sancţioneze un individ ori 
grupul său de apartenenţă prin implicaţiile pe care le vor avea acţiunile acestora. 

Uranus şi Pluton veghează însă ca două păsări de pradă tranzitul planetelor 
prin Rac şi nu privesc cu ochi buni nici traversarea ultimelor minute ale zodiei 
Gemeni de către Lilith. Astfel, tot ceea ce vine din partea acestor doi malefici în 
această săptămână poartă amprenta unei distrugeri diferită de ceea ce am avut 
parte până acum, de la începutul anului. Acţiunile lor vor face totul mult mai 
dureros, mai apăsător ori mai încărcat de răspundere pentru că, după cum vom 
vedea prin mesajul fiecărei zile, esenţa acestora nu este aceea de a salva pe cineva, 
ci de a scoate la lumină o informaţie, un adevăr ori de a promova un mesaj 
tendenţios cu scopul de a ne pune în fața unor experienţe noi. Unii se vor vedea 
puşi în faţa unor sarcini care să nu le fie plătite corespunzători, să nu le fie plătite 
deloc, să muncească fără rost, să înveţe lucruri care nu le vor folosi niciodată adică 
să-şi consume energia în acţiuni fără rost. 

De partea cealaltă, Neptun, care în această săptămână intră şi în mers 
retrograd, aduce un mare credit emoţiilor şi impresiilor. Sensibilitatea va fi în 
această săptămână încurajată şi valorificată, însă nu când vine vorba despre 
răzbunări perfide ori despre împlinirea unor dorinţe, ci doar de consolidarea unei 
atitudini puternice, veridice care să aibă în adâncul sufletului rădăcini puternice. 

Pentru că fiecare va fi încurajat, mulţi vor avea parte de momentul în care să-
şi vadă cu mai multă luciditate care le este direcţia şi pe ce se bazează. Oricum ar fi, 
faptul că Lilith în ultima zi va trece în Rac ar trebui să ne pună în gardă legat de 
duritatea cu care vom interveni în relaţiile cu ceilalţi. Cu această nouă poziţie ne 
mutăm din sala de aşteptare, unde toată lumea vorbeşte cu toată lumea, unde 
gălăgia fără rost este stăpână, în subsolul umed şi întunecat al unei clădiri pentru a 
ne apăra de un duşman invizibil. Această scenă trebuie să ne ducă cu gândul la 
faptul că avem nevoie să fim mai puternici, mai sinceri, să ne pregătim să rezistăm 
impulsurilor de a lovi ori de a ne impune punctul de vedere pentru că adevărul 
personal va deveni breşă de securitate pe care conjuncturile astrale o vor exploata 
acum. 

Pentru că în această săptămână avem parte şi de împlinirea unei Luni noi, 
evenimentele de sâmbătă, 8 iunie, când se împlineşte această fază, vor avea un ecou 
puternic asupra următoarelor patru săptămâni. Tocmai de aceea avertismentul se 
îndreaptă în direcţia controlului emoţional. Efortul, slăbirea corpului, diminuarea 
resurselor, slăbiciunile în general nu trebuie să ne facă să ne pierdem cumpătul. 
Fiecare trebui să-şi ducă mai departe crucea cu demnitate. Orice apel la exemplele 
marilor maeştri este acum binevenit pentru că Lilith în Rac poartă semnul 
torţionarilor şi ştim că plăcerea de a vedea suferinţa este alimentată, hrănită doar 
în adâncul unui suflet zdrobit, distrus care are nevoie de reconstrucţie. Cine este 
întreg are un motiv în plus să se menţină aşa, cine se ştie zdrobit cu atât mai mult 
are nevoie să ia în serios acest avertisment. 
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Luni, 3 iunie 

Luni  3- 6-2013  5:12   Venus (Gem) --> Cancer 
Luni  3- 6-2013  6:12    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 
Luni  3- 6-2013  7:38    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 
Luni  3- 6-2013  9:46     Sun (Gem) Sex (Ari) Luna 
Luni  3- 6-2013 20:46    Luna (Ari) Sex (Aqu) Juno 
Luni  3- 6-2013 22:17 Mercury (Can) Tri (Pis) Neptune 

 
Debutul săptămânii se face prin două evenimente speciale, care vor impune 

un ritm nou de lucru întregii săptămâni: ingresul lui Venus în Rac şi trigonul lui 
Mercur cu Neptun. În fundal, Luna va împlini un careu cu Pluton şi o conjuncţie cu 
Uranus, dar şi, spre seară, un sextil cu Junon. 

Prin aceste unghiuri se combină calităţile remarcabile ale puterii de 
înţelegere, cu acelea de a accepta, iar rezultanta să fie un nou produs, unul menit să 
reziste la forţe mult mai puternice şi mai agresive. Venus în Rac aduce dragoste 
pentru cămin, pentru activităţi simple, intime, dar ea deţine şi o aprigă dorinţa de 
răzbunare, o nevoie de a compensa printr-un spirit al dreptăţii complet deformat 
de ceea i-a fost furat, de ceea ce a i-a fost distrus. În felul acesta, înţelegem că una 
din trăsăturile majore ale acestui tranzit va fi dat de teamă de a nu fi rănit, de 
nevoia de a găsi echilibrul între ceea ce este personal şi ceea ce vine din exterior, 
fără a reuşi să se atingă acest punct de  echilibru, fără a atinge ipostaza prin care să 
găsească ceva sau pe cineva care să distrugă printr-un singur gest ceea ce această 
poziţie doreşte să acumuleze cu atât de multă insistenţă. 

Prin Venus din Rac oamenii devin uşor de rănit pentru că, în realitate, îşi 
deschid sufletele fără să se protejeze şi, la prima înţepătură, se închid și îşi 
adaptează întreaga structură contra acestei intervenţii ca şi cum reprezintă etalonul 
agresiunii. Aceasta devine cea mai mare greşeală pe care vom fi tentaţi să o 
săvârşim în timpul acestui tranzit (până pe 27 iunie), iar consecinţele vor fi vizibile 
mai mult în plan emoţional. 

Intrarea lui Venus în Rac, se produce însă pe un context agresiv, prin 
încheierea calităţii de distribuitor de lumină pe care a îndeplinit-o Luna, 
guvernatoarea Racului, în ultimele zile ridicând cu Soarele un sextil şi împlinind 
alături de Junon un triunghi minor, în care ea este focarul. Suferinţa ultimelor zile, 
complicaţiile şi tensiunile pe care le-am traversat devin acum etaloane de 
normalitate, mijloace prin care oamenii caută să-şi înţeleagă puterea şi să-şi dozeze 
intensitatea forţei în contactul cu ceilalţi. Combinaţia de duritate şi sensibilitate va 
face din această zi una menită să ascundă durerea, nemulţumirea ori chiar golurile 
de informaţii. Fie că se mobilizează unii pe alţii, fie că decid să procedeze aşa sub 
impulsul unui îndemn personal, cei mai mulţi vor urmări ca prin ceea ce fac să se 
delimiteze de o serie de complicaţii şi nemulţumiri pe care le-au experimentat în 
săptămâna anterioară. Acum conştientizează că au lăsat în urmă o săptămână dură, 
neplăcută în care au considerat că viaţa le-a complicat relaţiile şi i-a pus în postura 
de a se mânia unii pe alţii când, în realitate, nu a existat un motiv real pentru asta. 
Şi acum planează aceeaşi suspiciune, dar reuşim să fim mai restrictivi prin 
sentimente, mai puternici prin forţa negaţiei, prin răceala sentimentelor. Mulţi îşi 
amintesc de umilinţele pe care le-au trăit, de frica săptămânii anterioare, de 
tensiunea pe care noile informaţii le-au lansat asupra indivizilor îndemnându-i să 
aibă încredere în speculaţii şi himere, pentru că acum sunt puternici prin negație, 
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prin a spune �Nu!� acestora, prin a le  reanaliza ori prin a le opri desfăşurarea, fără 
vreun alt argument. 

Chiar dacă Venus îşi schimbă acum semnul, chiar dacă urmărim să atingem 
punctul de echilibru prin suprimarea confuziilor în fața căror am cedat, chiar dacă 
acum vedem că hoţiile şi duplicitatea care ne-au venit din Gemeni ar fi putut fi 
evitate şi în acele momente prin comunicări reale, nu virtuale, nu prin dialog 
interior, ea nu se va putea vindeca atât de repede. Aşadar, ziua va putea să ne 
introducă într-o nouă etapă de ridicare prin expunerea propriilor umilinţe, prin 
ştirbirea importanţei de sine, cea care a crescut la aceeaşi intensitate cu durerea 
săptămânii anterioare, dar pe alt traseu. Acum, când înţelegem că interlocutorul nu 
a fost atât de vinovat, o forţă subtilă care ne vine din anturaj, ne loveşte în ceea ce 
numim stimă de sine, scoţând în evidenţă un element personal greşit aşa cum am 
procedat cu interlocutorul în săptămâna anterioară. Pe principiul �Ce ţie nu-ţi place 
altuia nu face”, greşeala criticată la celălalt va fi descoperită şi la cel ce critică 
punând o greutate aparte şi, după temperament, abandonându-l pe individ într-o 
stare de penibil ori de ruşine aflată la o mare intensitate. 

Această trăsătură este însă una de răscolire a fiinţei pentru a vedea ce nu 
trebuie să folosim atunci când criticăm, adică nu trebuie să ne consumăm un credit 
important cerând anturajului să modifice în locul nostru o breşă de securitate. �Fii 
tu schimbarea pe care vrei să o vezi la ceilalţi� constituie îndemnul de a judeca 
echidistant o situaţie. A nu proceda aşa, cu Venus în Rac, înseamnă a lua cu noi 
toate erorile vieţii şi a le căra într-un sac mare în spate care se va transforma în 
timp într-o cocoaşă, devenind, nu omul vertical, cel puternic şi rezistent la 
schimbările vremurilor, ci o fiinţă împovărată de propriile probleme nerezolvate. 
Creatorul, cel care se implică în desfăşurarea lucrării sale nu va reuşi niciodată să-şi 
vadă de departe construcţia. Cei care cedează curiozităţii de a se depărta vor reuşi 
să vadă ce au făcut până acum și după aceea vor avea în minte imaginea imperfectă 
a lucrării lor, forma nefinalizata a lucrului la care participă şi însăşi imaginea 
aceasta poate deveni un obstacol pentru a merge mai departe. „Nu este ceea ce 
caut!�, �Nu am făcut ce trebuie�, �Nu mă ridic la nivelul aşteptărilor� sunt doar 
câteva dintre expresiile pe care le vom aborda azi și implicit de-a lungul acestei 
săptămâni, ca primă etapă a tranzitul lui Venus prin Rac, aflată încă sub influenţa 
lui Lilith. 

Trigonul lui Mercur cu Neptun ne va aduce însă contact cu vocea interioară. 
Chiar dacă la tipul interior ea se va confunda cu dialogul interior, cel care îi spune 
individului cât de multe are să reproşeze anturajului, cei care fac un efort minim să-
şi liniştească mintea vor putea să-şi modifice direcţia acţiunilor şi să vadă oamenii 
din jur cu mai multă luciditate. Luciditatea îi va îndemna să aprecieze munca 
semenilor şi să se ţină departe de critici, să iubească frumos şi să se simtă în 
rezonanţă cu oamenii care le răspund prin aceleaşi atitudini. 

În sensul comun, aspectele acestei zile ne vor convinge că valorile familiei 
sunt mai importante, că evoluţia se face prin a hrăni elementul care este cel mai 
aproape de inimă, de a ajuta un individ, de a fi ctitor de valori, de a ridica un 
edificiu şi de a-l oferi celorlalţi spre utilizare fără a pretinde nimic în schimb. 
Combinaţia dintre nevoia de muncă, de a proteja, de a hrăni şi de a ne lăsa în voia 
unei inspiraţii creatoare, conferă acţiunilor acestei zile o trăsătură aparte, aceea de 
a ne motiva să mergem mai departe, chiar dacă o parte din evenimentele săptămâni 
anterioare ne trag în jos, ne pun piedică ori ne demotivează. 
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Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton aparte, aducându-ne 
în faţa unor evenimente neplăcute pe care, spre seară să le găsim locul, să le 
integrăm şi să extragem din acestea o esenţă plăcută. Iniţial vom considera că 
urmărim utilul, că ne vom axa pe putere şi expresie şi tot ceea ce ne-a supărat în 
săptămâna anterioară ne va motiva acum să mergem mai departe, să demonstrăm 
celor din jur că suntem puternici pentru că frecvent luptăm cu probleme ori că 
prezenţa lor nu ne perturba deloc. A ne construi o schemă de atac în raport cu ele 
înseamnă a ne declara captivii lor şi asta înseamnă că ne aflăm în faţa unei 
probleme pe care refuzăm să o vedem clar şi lucid. 

Acţiunile comune ne vor convinge că lucrurile din preajma sunt prioritare şi 
cu cât ne vom preocupa mai mult de ele cu atât mai mult ne vom depărta de drumul 
care ne duce spre viziunea de ansamblu. Unii vor regreta acest fapt şi vor considera 
că gestul lor nu a fost efectul unei decizii personale în care a ales ce a considerat de 
maximă urgenţă, ci s-au sacrificat pentru un apropiat, pentru familie, pentru 
prieteni, pentru ţară. Judecând greşit vor dori ca acest sacrificiu să le fie răsplătit 
însă nu se va întâmpla acest lucru pentru că Lilith pune acum pe decizii o confuzie 
majoră. Ceea ce acum vă însemna sacrificiu şi diminuarea expresie personale, 
ascundere ori limitarea consumului la nivelul familiei, în finalul lunii iunie, atunci 
când Venus va trece pe Leu, va deveni defulare, nevoia de a ne acorda libertăţi care 
să le combată pe cele de acum. 

Pentru că ziua ne conferă inspiraţia pe care am aşteptat-o de mult timp, 
recomandarea este aceea de a nu o transforma în patimă şi conştientizare negativă. 
Oamenii au tot timpul ceva frumos de oferit, chiar şi atunci când nu transfera 
nimic, simplul fapt că opresc o acţiune poate fi de un real beneficiu. Trigonul dintre 
Mercur şi Neptun de pe zodiile de apă ne aduc în postura în care să vedem ceea ce 
este greşit la noi sau la ceilalţi nu pentru a ne tulbura şi mai mult, ci pentru a găsi 
mijlocul să iertăm totul şi a merge mai departe cu sacul gol, săraci în duh, fără 
experienţe inutile, puri şi luminoşi. 

 
Marţi, 4 iunie 

Marti  4- 6-2013  4:22 Mercury (Can) Tri [Sco] Saturn 
Marti  4- 6-2013  8:26     Sun (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Marti  4- 6-2013  9:08    Luna (Ari) Sex (Gem) Jupiter 
Marti  4- 6-2013 17:50    Luna (Ari) Sex (Gem) Lilith 
Marti  4- 6-2013 18:53    Luna (Ari) --> Taurus 
Marti  4- 6-2013 23:03    Luna (Tau) Sex (Can) Venus 

 
În ultima zi de Berbec, Luna are de împlinit două sextile, unul cu Jupiter şi 

altul cu Lilith, urmând ca spre seară să treacă în Taur şi să împlinească un sextil cu 
Venus, traversând o recepţie mutuală cu aceasta şi venind cu soluţii neaşteptate 
într-un context în care posibilităţile de alegere sunt altele, complicate, dure ori 
menite să complice şansele individului de a se racorda la nevoile societăţii, de a ieşi 
din schemele egoiste ale vieţii ori de a transmite clar şi sigur un mesaj. 

Azi Soarele şi Chiron sunt în careu şi Mercur împlineşte un trigon cu Saturn 
retrograd căutând să combine două forţe care doar la suprafaţă par diferite, dar 
care în esenţă sunt la fel. Atunci când Mercur şi Chiron sunt în trigon oamenii 
suntem îndemnaţi către studiu, spre analiză, spre căutări, spre răspunsuri lăsându-
se frământaţi de gânduri şi urmărind să înţelegem de ce comportamentul 
oamenilor este îndreptat în direcţia aceasta și nu altfel. Acest trigon pe semne de 
apă nu aduce în ecuaţie curiozitatea decât ca imbold însă ea dispare la contact cu 
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efortul, acela care caută, care răscoleşte prin lucruri, care interoghează ori care îşi 
pune întrebări existenţiale legate de viaţă sa, de direcţia spre care se îndreaptă ori 
de ce se va întâmpla cu el şi apropiaţii săi în viitor. Soarele şi Chiron, prin careul 
lor, pentru că leagă zodii mobile, îl duc pe individ într-o zonă a acţiunii pornind de 
la curiozitate, însă îndreptându-l spre a se întreba de ce locul său aceste acela, unde 
a greşit de a strica toate acestea, ce nu a funcţionat de nu a primit tot ceea ce a 
cerut. 

Dacă în primul caz rememorarea, apelul la un bagaj de cunoştinţe constituie 
un element solid prin care sunt create şabloane de gândire, repere, careul celor doi 
cere asemenea repere pentru că atât energia solară din Gemeni, care se risipeşte 
prin ramificaţii multiple, căt cea chironiană - apăsătoare şi obosită prin efortul de 
susţinere a anumitor probleme, ţin de implementarea unui proiect, de susţinerea 
unor demersuri care în acest stadiu nu dau semne bune. 

Indiferent de direcţia spre care se îndreaptă avem de-a face cu un mare efort, 
fie că el se susţine pe curiozitate, pe tendinţa de a munci din inerţie, de a căuta în 
ideea că se poate, că încă un efort în plus nu va mai conta, fie el va avea la baza 
necesitatea de a găsi care este greşeala care ne-a dus în această postură, ce anume 
ne alimentează tristeţea, durerea ori suferinţa. Combinaţia celor două forţe 
înseamnă flexibilitate şi ea va avea asupra mediului social un ecou foarte bun 
pentru că orice formă de eroare pe care o vom alimenta va avea în interiorul său o 
formă de dreptate, de putere, o formă de expresie ce se susţine pe energia sextilului 
Lună-Jupiter adică pe nevoia de a face lumea mai bună. 

Necesitatea de a produce o schimbare acolo unde se află va veni, prin sextilul 
Lună-Lilith, cu o stima de sine ridicată, cu o imagine falsă faţă de sine, fie şi numai 
în parte. Reuşind, individul nu va mai vedea că situaţia acestei zile este unică şi că 
succesul său este produsul unui efort făcut chiar la limită, ci va considera că aşa 
reacţionează el în condiţii de stres, iar că asta nu înseamnă altceva decât că dispune 
de mari rezerve pe care le poate folosi atunci când situaţia se reeditează. 

 Aceasta va fi direcţia până când Luna îşi schimbă semnul, iar după aceea, 
prin recepţia mutuală pe care o va avea cu Venus, evenimentele vor intra într-un 
proces de selecţie, discret, având drept criteriu satisfacţia utilizatorului. Până în 
dimineața zilei de 7 iunie traversăm prima recepţie mutuală Lună-Venus din acest 
an. Următoarea se va produce în 18 si 19 iunie, când Luna va fi în Balanță, celălalt 
domiciliu al lui Venus. Pe 27 iunie Venus deja va trece în Leu şi Luna nu va mai 
avea răstimpul necesar să ajungă în Taur pentru a obţine a treia recepție mutuală. 

Recepţia mutuală a două planete feminine este semn de înţelegere şi 
rafinament, de complementaritate în aspecte profunde ale vieţii care vor duce la o 
finalitate bună indiferent de intensitatea negativă a cadrului general. Combinaţia 
acestor forţe se comportă ca o scurtătură pozitivă. Sunt accesate energii prin simpla 
trimitere a gândului în direcţia aceasta şi prin intermediul acesteia voinţa va putea 
fi folosită doar în cantitate minimă. Lucrurile nu vor veni însă de la sine pentru că 
plaja deschiderilor va depinde mult de tipul de personalitate pe care-l dezvoltăm, 
de cel care construieşte binele pentru noi, ce considerăm acum ca fiind bine, de ce 
ne încântă şi ce ne face să ne simţim bine, curaţi şi protejaţi. Cu cât structura fiinţei 
este mai înaltă şi mai puternică, cu atât simbolistica acestei relaţii se va extinde mai 
mult în zona sufletului, cu atât implicaţiile acţiunilor care vizează scurtarea 
accesului la o finalitate vor fi mai mari. 

Prin această recepţie mutuală, fiinţele care duc o viaţă paşnică vor trece în 
planul secund orice implicaţii ale acţiunilor în sfera socială, preferând să se 
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distanţeze de orice acţiune pe zonă publică, să se adâncească în gânduri, să 
mediteze, să-şi reamintească de prietenii din copilărie, din tinereţe, să călătorească 
prin intermediul gândului spre ceea ce le întăreşte sufletul în direcţia în care el se 
manifestă cel mai puternic. Somnul este un element care, deşi nu ţine de zodia Rac, 
prin relaţia aceasta de visare activă, poate fi folosit azi ca un mijloc de accesare a 
informaţiei, de rememorare a unor stări sufleteşti ori de întâlnire cu prietenii din 
subtil, cei care constituie pentru unii sursa puterii şi ceea ce le hrăneşte cel mai 
mult speranţa în viaţă. 

 Fiind implicată numai în sextil, Luna transcende azi prin flexibilitate şi 
interiorizare ceea ce până acum îi opune rezistenţă. Poate încuraja oamenii să 
înţeleagă şi să se apropie de cunoaştere prin folosirea altor simţuri, nu doar prin 
mental, nu doar prin forţe care utilizează procese de transfer energetic. Prin acest 
proces magic, ei realizează că au înscris în ei tot ceea ce le este necesar şi nu trebuie 
decât să-şi amintească ori să realizeze acest lucru. 

Prin urmare, 4 iunie devine o zi de acces spre o formă de putere pe care 
unii o vor atribui expansiunii, disciplinei ori titlurilor pe care le deţin. În realitate, 
fie că e vorba despre putere, fie că se invocă necesitatea depăşirii unui obstacol prin 
concentrarea forţei personale, fie că se urmăreşte ignorarea tuturor acestor 
elemente şi, din senin, anumite evenimente să se împlinească, de parcă au fost 
dintotdeauna în grijă altora, ceea ce omul are mai de preţ în fiinţa sa se exprimă 
acum mult mai vizibil, mai puternic şi îi accentuează acea notă personală cu care s-
a afişat şi până acum.  

Recepţia mutuală dintre Lună şi Venus, prima de anul acesta, ne ajută să 
primim mai mult decât cerem ori să accesăm o energie care ne este utilă. Azi se vor 
vedea mult mai clar diferenţele dintre oameni însă această delimitare nu ne este 
permisă pentru a ne adânci în stres şi respingere, în dispreţ ori în desconsiderare, 
ci pentru a ne obişnui cu diversitatea fără a impune etaloane rigide. 

4 iunie este ziua fuziunii contrariilor pe latura superficială a vieţii şi de 
regăsire a elementelor care ne leagă pe aspectele profunde. Cu cât ne adâncim mai 
mult în suflet, cu atât mai mult descoperim că există mult mai multe elemente prin 
care ne aseamănăm, decât prin care ne deosebim. Azi asemănarea ne face bine, ne 
conferă încredere în sine şi ne ajută să ne simţim mult mai puternici. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne respecta statutul, modul 
de exprimare fără a ne suspecta de intenţii tendenţioase. Diversitatea nu este 
construită pentru a anula similitudinile ori pentru a ascunde identitatea 
individului, ea este un atribut al creaţiei şi cine va duce acest gând în adâncimile 
sufletului va observa cât de repede se poate scurta azi drumul de la intenţie la 
împlinire. 

 
Miercuri, 5 iunie 

Miercuri  5- 6-2013  5:26    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Miercuri  5- 6-2013  6:02    Luna (Tau) Opp [Sco] Saturn 
Miercuri  5- 6-2013  9:30    Luna (Tau) Sex (Can) Mercury 
Miercuri  5- 6-2013 16:24    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 
Miercuri  5- 6-2013 22:04    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 

 
Luna din Taur îl aduce pe Neptun în postura de a fi planeta mediatoare în 

opoziţia pe care o împlineşte azi cu Saturn. Singurătatea este dureroasă azi. Ea 
devine expresia unei nevoi cu care am luat contact ieri, însă azi, fiind alt context, 
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adaptarea, în loc să ne facă mai puternici, ne încurcă drumurile şi ne constrânge să 
vedem prea mult, lucrurile prea adevărate, crude, periculoase. 

După ce îşi va împlini sextilele cu planetele din Peşti şi trigonul cu Pluton, 
ceea ce va rămâne va fi forţa de atracţie pe care Coada Dragonului o exercită asupra 
ei. Se invocă lucrurile care nu mai sunt de actualitate, în special în a doua parte a 
zilei, însă fără vreun rezultat concret, altul decât învinuirea unui individ că a 
pierdut o oportunitate ori că nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor. Toată această 
presiune înseamnă efort, or efortul, pe opoziţie Lună-Saturn, rupe o legătură, 
agasează o persoană, destramă o relaţiei ori aduce o suspiciune în acele legături pe 
care ne bazam, care erau clare, declarate în aspectul lor pozitiv. 

 Suita evenimentelor ne îndeamnă azi să privim lucrurile în faţă, însă să nu 
mai avem atât de multă încredere în reuşită, să nu mai acordăm prea mult credit 
ideii, soluţiei de vreme ce ea inspiră teamă, de vreme ce ne constrânge, ne apasă. 
Chiar dacă unghiurile care se împlinesc acum sunt puternice şi pozitive, faptul că se 
traversează opoziţia Lună-Saturn, adică o opoziţie între două planete care formează 
un cuplu (cel care ne conferă perceperea corectă a realităţii), dar mai ales faptul că, 
la moment dat, Luna se va afla în relaţie de conjuncţie cu Coada Dragonului, ne 
scoate în evidenţă că privilegiile pe care le avem acum sunt deţinute, nu pentru a ne 
destinde în avantaje de diferite facturi, ci pentru a fi responsabili, pentru a garanta 
continuarea unui proces, menţinerea unor legături sociale, poate chiar a unor 
conveniențe pe care se bazează mediul de apartenență, anturajul poate chiar 
ansamblul societăţii. 

Dacă în mod comun vibraţiile acestei zile aduc nevoia de a ieşi din tipare, de 
a vedea sfidarea acestor reguli sau obligaţiile faţă de societatea ca fiind soluţia 
tuturor problemelor, considerând că o zi liberă ar fi binevenită, iar amânarea 
sarcinilor ori îndeplinirea lor în mod superficial, de asemenea. La modul superior, 
mecanismul diminuează calitatea vieţii, nu doar pentru că greutatea deciziilor 
acum este mare, ci pentru că individul nu este informat referitor la perspectiva 
unui asemenea gest. Neştiind nimic despre cât de grav este, înseamnă azi să laşi 
lucruri importante pe mâna şacalilor ori la voia întâmplării doar pentru că 
beneficiile îţi spun că nu trebuie să mai priveşti viaţa prin răspundere. Dilema se va 
accentua cu atât mai mult cu cât fisura ce survine pe steliumul ce activa cândva pe 
finalul zodiei Gemeni se transformă într-o grupare care nu mai are calitatea de 
stelium, conținând patru astre care se aşează două pe Gemeni şi două pe Rac. 
Această împărţire transmite mentalului sentimentul separării şi în acelaşi timp 
nevoia de a activa în aceeaşi structură socială complexă, cu aceleaşi persoane, cu 
aceleaşi idealuri, chiar dacă privilegiile îi fac pe unii să se simtă aleși, iar pe alţii 
chiar îi fac să fie aleși, adică aşa încât să nu mai ocupe aceleaşi locuri. 

Unora, această formă de convieţuire, li se va înfăţişa ca o combinaţie între 
apă şi lapte, care face apa impură, iar laptele diluat. Sunt şi persoane care preferă 
un astfel de produs, însă cei mai mulţi privesc lucrurile aşa cum sunt, ca pe o 
amestecare a valorilor, ca pe o risipire a unor produse ori a unor situaţii care ar fi 
trebuit să fie duse mai departe aşa cum se prezintă acum, nu altfel. 

Prin urmare, 5 iunie devine o zi a responsabilităţilor neobişnuite. Sunt 
invocate motive de separare, de renunţare la o activitate ori de separare la modul 
concret, însă nimic din ceea ce survine acum nu este dus mai departe. Omul 
comun, cel care nu urmăreşte să devină creator de valori, care este doar utilizator al 
unor direcţii ale vieţii, va fi contrariat de ceea ce va veni spre el azi şi se va plânge că 
nu este lăsat să-şi îndeplinească anumite dorinţe, să facă ce trebuie, este chinuit de 
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episoade care constrâng ori care se prezintă împotriva situaţilor de fapt, împotriva 
firii, a ceea care i-a oferit anterior privilegii. 

5 iunie nu permite folosirea puterii dată de funcţie şi nici nu îi conferă 
individului un avantaj în a gestiona aceste situaţii. Lipsa de experienţă va fi însă 
elementul care vă transpare din tot acest mecanism ori neputinţa de a izola o 
anumită calitatea şi a folosi gândurile şi acţiunile doar prin ea, adică de a ne 
diminua expansiunea şi de a o privi ca pe un privilegiu, acela de a ne investiga mai 
bine calităţile ori privilegiile pe care le deţinem. 

Doar cel inspirat, puternic şi care are clar conştiinţa unei repetări a situaţiilor 
pe care le traversează va putea să gestioneze acest fond, doar acela va putea să vină 
cu soluţii practice prin care să selecteze ce privilegii să folosească azi şi pe care 
dintre ele să le lase pe mâine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi această combinație de 
forţe ca pe un îndemn de a duce cu demnitate responsabilitatea unui grup. Florile 
au în frumuseţea şi parfumul lor şi efortul rădăcinii. A ne întoarce privirea către cei 
care nu deţin ori nu ştiu că deţin calităţi care să-i ajute în a-şi rezolva problemele 
dovedeşte maturitate şi probează faptul că aceste privilegii nu au fost însuşite 
printr-un truc, ci au fost meritate pe deplin. Natura, prin legile sale, întotdeauna i-a 
avantajat pe cei care reuşesc să gestioneze înţelept calităţile, fără a uita de unde au 
plecat şi fără a se pierde pe drumul spre ţinta pe care şi-au stabilit-o. 

 
Joi, 6 iunie 

Joi  6- 6-2013  1:10    Luna (Tau) Opp [Sco] North Node 
Joi  6- 6-2013  7:59    Luna (Tau) Squ (Aqu) Juno 

 
Trecerea Lunii prin Coada Dragonului şi apoi împlinirea careului cu Junon 

va aduce din nou în discuţie ideea de greşeală, de supraapreciere, de criză a 
relaţiilor, de tensiuni în zona cea mai puternică pe care un individ o folosea pentru 
sine. Luna, în plin tranzit prin Taur, şi Mercur, aflat în opoziţie cu Pluton, aduc 
momentului nevoia de a invoca ideile zilei anterioare ca soluţii miraculoase la tot 
ceea ce se întâmplă acum. Se va revărsa cu mare implicaţie o anume tensiune, o 
anume revoltă faţă de un partener, faţă de un element care ne-a fost aproape în tot 
acest joc. Unii vor observa că elementul care este cel mai aproape poate fi 
întruchipat de o idee, de un ideal de care acum, sub presiunea unei dinamici sociale 
importante, va ceda. Acest unghi îndeamnă spre schimbarea regulilor în timpul 
jocului, aducând preschimbarea viselor în coşmaruri, gândurilor ambiţioase în 
dovezi ale fricii ori a neputinţei de a slăbi încordarea. 

Azi Neptun este static şi fiind implicat într-un trigon cu Venus, octava sa 
inferioară (aspect care va atinge ipostaza intensităţii maxime abia mâine), ținta 
oricăror demersuri va fi acum una bună, iar explicaţiile, justificările de asemenea 
pozitive, însă ceea ce rămâne în urma lor lasă impresia de autoamăgire, de prea 
multă indulgenţă, de neputinţa de a lua taurul de coarne, de a înfrunta un obstacol 
major şi de a înlătura tensiunea din jur prin claritatea expresiilor, prin conexiuni 
logice, pertinente, puternice, calde. 

Prin împlinirea conjuncţiei Lună-Coada Dragonului se atinge practic 
ipostaza maximă a încercărilor de factură spirituală şi elementele legate de 
moralitate vor avea azi prioritate. Din nefericire, faptul că Junon se află încă în 
careu cu Axa Dragonului, chiar dacă Neptun, prin caracterul său static, doreşte să 
ne oprească mintea pe direcţii bune, faptele ne aduc la realitate, discrepanțele 
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dintre intenţiei şi finalitate, dintre cum am crezut că se vor desfăşura etapele şi cum 
se vor împlini ele în realitate, duc minţile celor implicaţi spre o zonă a suspiciunii şi 
fricii. Luna din Taur, dacă nu are o bază, o rădăcină puternică de care să se ţină 
atunci când încearcă să se întindă peste tot pământul, pentru a duce un mesaj ori 
pentru a supravieţui, transformă uşor teama în mânie şi forţa interioară devine 
expresia unei dreptăţi pe care şi-o caută în cele mai nepotrivite locuri. În realitate, 
teama îi va face acum pe oameni slabi. Nu vor îndrăzni să vadă prea departe nici să-
şi întindă braţele unii spre ceilalţi pentru că nu doresc să ajungă în momentul în 
care să li se smulgă rădăcinile, să rămână fără garanţia unei hrăniri sigure. În felul 
acesta, se va dezvolta o anume naivitate, aceea care îl convinge pe individ că este 
potrivit să ceară dreptate prin reguli, fără a o adapta contextului. 

Deşi o parte din tensiuni va fi pusă pe această imaturitate, mulţi dintre 
pasionaţii de astrologie vor crede că ele sunt susţinute de careul Lună-Junon ori de 
trecerea Lunii peste Coada Dragonului. Exaltarea Lunii nu înseamnă un alt 
domiciliu pentru ea, ci exprimarea la o mare intensitate, de un rafinament aparte 
dacă sunt îndeplinite anumite condiţii. Fără aceste condiţii expresia exaltării devine 
un element stupid prin absenţa suportului. 

Prin urmare, 6 iunie devine expresia unui gol imens. Pe de o parte suntem 
îndemnaţi să ne exprimăm, iar pe de alta suntem opriţi de complicaţii ori de faptul 
că lucrurile nu sunt aşezate aşa cum ne-am aşteptat, aşa cum am cerut sau cum 
considerăm că se cade. În realitate, trecerea Lunii peste Coada Dragonului 
înseamnă înfruntarea unei secţiuni, a unei pedepse ori constatarea unei greşeli care 
ştirbeşte din bucurie ori face lucrurile să se desfăşoare într-o inversiune 
periculoasă. 

Dacă se vor bucura de cele pe care le au în preajmă oamenii vor părea celor 
din anturaj naivi ori superficiali, ciudaţi ori, mai rău, chiar puţin nebuni. Dacă vor 
fi prea critici, neputând să-şi slăbească încordarea ori refuzând bucuriile pe motiv 
că oricât sunt de intense ele nu ţin, vor părea celor din jur întruchiparea discordiei, 
tensiunii ori răutăţii. Oricum ar privi lucrurile nu par să se desfăşoare după un 
traseu cunoscut. 

A combate această dezordine implică în primul rând a înţelege cauza 
evenimentelor în ordinea în care ele se desfăşoară, apoi a accepta şi faptul că unele 
îşi urmează propriul rost. Nu întotdeauna etapele urmează comanda pe care o dăm, 
oricât de clar ni se va părea acest lucru. Alternanța dintre acţiune şi nonacţiune, 
dintre expansiune şi entropie face parte din jocul vieţii şi cei care înţeleg acum 
acest lucru reuşesc să se echilibreze şi să nu ia în sens personal toate aceste deviaţii 
de la cursul direct al lucrurilor, aşa cum l-au gândit. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi azi momente de 
linişte. Multe din evenimente se deplasează ca şi cum au propria lor conştiinţa şi 
orice corecţie am fi tentaţi să le aplicăm nu pot fi deviate. Cei care vor privi acest 
lucru cu respect faţă de ordinea care există aici, în această lume, vor reuşi să 
înţeleagă ceva din caracterul subtil al acestor direcţii. Înnobilaţi cu această 
înţelegere vor şti care dintre ele sunt pedepse pe care le primesc din partea 
destinului şi care sunt avertismente. 
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Vineri, 7 iunie 
Vineri  7- 6-2013  6:31    Luna (Tau) --> Gemini 
Vineri  7- 6-2013 11:24 Neptune [Pis] S/R 
Vineri  7- 6-2013 14:45   Venus (Can) Tri [Pis] Neptune 
Vineri  7- 6-2013 16:45    Luna (Gem) Con (Gem) Mars 
Vineri  7- 6-2013 17:21    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 
Vineri  7- 6-2013 18:23   Venus (Can) Tri [Sco] Saturn 

 
Azi, la puţin timp de la intrarea lui Neptun în mers retrograd, Venus 

împlineşte cu acesta un trigon, iar Luna, abia intrată în Gemeni, va împlini o 
conjuncţie cu Marte trimiţând, în a doua parte a zilei, un careu lui Neptun, cu puţin 
timp înainte ca Venus şi Saturn să-şi împlinească trigonul lor. 

Exceptând tranzitul Lunii, unghiurile pe care Venus le împlineşte cu Neptun 
şi Saturn sunt construite în timp, însă acum ele suplimentează forţa de acţiune şi 
aduce individul în postura în care să finalizeze aspiraţiile la care a lucrat de-a 
lungul ultimelor patru săptămâni. Mâine, pe Luna nouă, nu înainte de a se mai 
împlini două aspecte important, se vor iniţia o noua serie de demersuri, atât de 
puternice şi complicate încât vor cere individului multă determinare şi implicare, 
dar şi decizii categorice în care să creadă cu tărie pentru a le putea pune în aplicare. 

Azi, în ultima zi lunară, triunghiul regal care se împlineşte între Venus, 
Neptun şi Saturn pe semne de apă, ne readuce zâmbetul pe buze. Nu pentru toţi va 
fi însă la fel, adică nu pentru toţi zâmbetul va fi semn de bucurie sau de încântare. 
Pentru unii acest zâmbet va fi o grimasă, un surâs de satisfacţie, de aroganță ori de 
sfidare prin care urmăresc să-şi arate superioritatea. 

Din păcate Saturn nu se află încă în fereastra conjuncţiei cu Capul 
Dragonului, ci la 10 grade distanţă de acesta, iar semnul de progres, talentul ori 
deschiderea pe care o arătăm acum nu mai are implicaţii magnifice, nu se mai 
răsfrânge asupra destinului într-un mod atât de direct și binefăcător. Chiar de 
dimineaţă, de când Luna a intrat în Gemeni, oamenii se aşteaptă la schimbări 
majore de vibraţie. Se aşteaptă să reuşească în încercări mari pe care le au prin 
concursul celor din preajma sau pe care le cer cu insistenţă. Ei nu realizează că 
Neptun, prin retrogradarea sa, îi face vulnerabili în fata proiectelor ample şi cu cât 
vor fi mai lacomi, cu cât se vor depărta de muncă, de seriozitate considerând că, 
până la urmă, asta înseamnă control, să dictezi şi să munceşti cât mai puţin, cu atât 
mai mult se vor apropia de o zonă a iluziei, de irealului în care simularea 
sentimentelor, falsa putere ori falsa documentare îi acaparează din ce în ce mai 
mult. Fiind siguri pe ei, văzând că au deschidere, replici, putere de influenţă se 
depărtează de raportarea continua la context şi cad în păcatul zilei anterioare când, 
din cauza Lunii din exaltare, mulţi au pretins dreptate, putere, apreciere, susţinere 
fără a se adapta situaţiei de faţă. 

Exprimându-se în acest fel mulţi vor îndrăzni mai mult. Să considere că le 
este predestinat să facă anumite gesturi, că, în virtutea inerţiei, instituţia îi delegă 
pentru asta, că au putere în virtutea tradiţiei ori că au dreptul să se exprime dur, 
puternic pentru că până acum nu le-a opus nimeni rezistenţă. Oricât am încerca să 
dăm episoadelor zilei de azi o finalitate eminamente pozitivă, faptul că Neptun şi 
Saturn se află în mers retrograd, dar şi pentru că Lilith trece acum pe gradul 
anaretic din Gemeni, tot ceea ce conţine un mesaj care trebuie spus, legiferat, tot 
ceea ce depinde de exprimarea verbală, de cuvânt, de termen, de puterea acestuia 
va primi pe lângă laudele produse de surprinderea în fața intensităţii exprimării şi 
acuzele prin care este criticată metoda. Or metodă în sine este cea care l-a motivat 
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pe individ să nu se implice, să-şi piardă din puritate, să nu mai depună efort, să fie 
mai leneş ori mai ascuns. În felul acesta, ajungem, prin însăşi talentul pe care-l 
cultivăm într-un impas, acela care ne spune că orice intenţie bună se finalizează 
greşit, or azi se va pierde din vedere că orice greşeală pe care o vedem la ceilalţi are 
un echivalent în structura intimă a celui care critică pentru că altfel nu ar vedea-o. 

Aşa ajungem ca, în a doua parte a zilei, să considerăm că oricât de talentaţi 
sunt unii, în definitiv cu toţii suntem egali în faţa vieţii, cu toţii traversăm aceleaşi 
încercări pentru că, până la urmă, diferenţele dintre noi sunt minime. În felul 
acesta, descoperim că tocmai aceste diferenţe dintre cauza nemulţumiriilor și 
decepţii au fost cele care ne-au înşelat ori pe care le-am văzut mult timp în mod 
disproporţionat. Acum, văzându-le altfel, considerăm că există intervenţii care ne 
diminuează puterea de acţiune, atât în sfera intimă, cât şi în societate, însă în 
realitate, puterea pe care o dovedim acum este cea reală. Retrogradările lui Saturn 
şi a lui Neptun aduc azi din trecut informaţii reale pe care mult timp le-am văzut 
greşit. Azi inversiunea inversiunii sau negaţia negaţiei devine mijlocul, pârghia prin 
care reuşim să cădem în picioare asemenea unei pisici şi să evităm un sfârşit tragic. 

Astfel, descoperim că tot răul care ne-a tulburat de-a lungul zilei şi care ne-a 
constrâns să ne vedem diferiţi faţă de cei din jur devine purtătorul unui semn de 
evoluţie. Acceptând puterea grupului, forţa comunităţii şi oferindu-i acesteia 
privilegii pe măsura numărului de membri com intra în spaţiul zilei de mâine cu 
sentimentul că traversăm episoade noi şi că este necesară să ne adaptăm pentru a 
face faţă unei forme de amăgire care se dovedeşte a fi mult mai abilă decât ce am 
traversat până acum. 

În sensul comun, orice intenţie bună primeşte din jur o dezamăgire, orice 
ajutor este răstălmăcit şi cel care are aşteptări de la cei pe care îi ajută va fi trist şi 
se va prăbuşi sub povara binelui pe care îl face cu forţa celor din jur. Deşi avem 
trigon regal pe cer, retrogradarea acestora poate aduce din trecut episoade care nu 
pot fi integrate în analiza generală şi care se pot integra pe o plajă foarte permisivă, 
de la evenimente foarte tragice, până la unele foarte profunde, după cum este firea 
individului ori după horoscopul personal. Lilith de pe gradul anaretic din Gemeni 
iarăşi nu ne permite să ne bucurăm de orice, aducând o picătură de culoare pe un 
fond care trebuie să fie imaculat ori intervine cu greşeli mici, scuzabile în alt 
context, dar care acum enervează la culme. 

Prin urmare, 7 iunie ne îndeamnă spre fapte mari, poate prea mari pentru 
puterea pe care o avem acum ori pentru contextul în care dorim să le integrăm. 
Pentru a contrabalansa acest neajuns vom interveni refuzând să credem că, dacă 
lucrurile se dovedesc a fi bune, corecte, puternice, dacă intenţii sunt lăudabile, ele 
ar putea fi refuzate, ignorate ori criticate. Forţând în acest bine subiectiv, mulţi vor 
consuma din fondul de rezervă, vor deveni nerăbdători, nervoşi, insensibili sau 
indiferenţi la factorul uman, dar prea atenţi la mecanism, la procedură, la demers. 

Trăim însă într-o societate care doreşte să preschimbe factorul uman cu ceea 
ce credem că l-ar putea înlocui, preschimbând tot ceea ce este viu în elemente 
virtuale care nu vorbesc, nu protestează, nu au opinii proprii şi deci nu ne fac 
probleme. Această evadare în virtual, în iluzoriu, care implică a urmări toată ziua 
programele tv, a face declaraţii la tablouri, a crede mai mult în prieteniile de pe 
facebook decât în cele reale, constituie modul disperat de a simula o profunzime a 
sentimentelor. 

Cele două trigoane pe care Venus le împlineşte azi cu Neptun şi Saturn vor 
face mult mai vizibile problemele vechi, aducând la lumină opinii complicate ale 
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unora care până acum nu au fost explorate ori nu s-a găsit curajul necesar pentru a 
fi negate. Emoţia, sentimentul apartenenţei, cel care invocă vârsta, titlul ştiinţific 
ori cel nobiliar, studiile ori numărul experienţelor reprezintă elementele care vor 
brusca prin duritate sau intransigență. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că puterea unui 
om vine din profunzimea sa, din complexitatea personalităţii sale nu din cât de 
apăsat, împovărat ori complexat este. Venus în Rac poate aduce această problemă a 
complexului, a obsesiilor din postura de greutate, în cea de virtute. Azi, prin 
impactul lui Neptun retrograd, multe vor lua o amploare apare. Pentru omul 
comun, scopul lor este acela de a-l învăţa să fie flexibil, să se lase modelat, să aibă 
încredere în ceilalţi, chiar dacă, inevitabil, la un moment dat, va fi dezamăgit, să 
nu-şi ucidă dragostea doar pentru că o altă idee fixă şi eronată l-a convins că aşa se 
protejează de decepţii. Pentru omul evoluat, scopul este acela de a se goli de sine 
pentru a se umple cu virtuţi. Omul sărac cu duhul, cel care devine permisiv la 
forţele subtile, la lumina spiritului constituie ţinta, idealul cu care contextul de 
acum îi tentează pe cei evoluaţi. 

 
Sâmbătă, 8 iunie 

Sambata  8- 6-2013  1:03 Mercury (Can) Opp [Cap] Pluto 
Sambata  8- 6-2013  2:57    Mars (Gem) Squ [Pis] Neptune 
Sambata  8- 6-2013  6:33    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Sambata  8- 6-2013 10:24    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Sambata  8- 6-2013 18:56     Sun (Gem) Con (Gem) Luna (New Luna) 
Sambata  8- 6-2013 20:41    Luna (Gem) Tri (Aqu) Juno 
Sambata  8- 6-2013 21:47 Mercury (Can) Squ (Ari) Uranus 

 
Unghiurile care se împlinesc azi ne tulbură gândurile şi, prin răvăşirea lor, 

reuşesc să pună o greutatea parte pe comportament. Azi Mercur şi Pluton îşi 
împlineşte opoziţia lor, Marte şi Neptun formează un careu din zodiile Gemeni și 
respectiv Pești, iar seara târziu, după ce se împlineşte Luna nouă, Mercur şi Uranus 
se vor afla în careu. Toate aceste direcţii, primesc prin Luna nouă de azi o 
perspectivă complicată şi apăsătoare, dureroasă sau chiar tragică în cazul celor care 
nu urmăresc să-şi limiteze faptele, care nu-şi diminuează intensitatea emoţiilor şi 
care se lasă în voia a ceea ce simt şi gândesc fără nicio constrângere. 

Chiar şi cei disciplinaţi se dovedesc sensibil zdruncinați în intenţiile lor, în 
scheme pe care şi le-au cultivat în atât de multe încercări ale vieţii. Aceştia vor fi cei 
care vor observa că evenimentele nefericite ale zilei debutează cu un episod în care 
o anume informaţie lipseşte. Fie că uită, fie că pierd obiecte importante, fie că se 
desprind în mod neinspirat de o zonă prosperă tot ceea ce decid, toate episoadele în 
care sunt implicaţi îi duc spre nemulţumire, spre insucces şi văd cum aceste erori 
de gândire sau de acţiune sunt pe punctul să se reproducă, să se deplaseze într-o 
zonă unde să nu mai poată interveni în niciun fel, prin nici un mijloc, nici măcar 
prin intermediul altora. 

Deşi evenimentele acestea debutează cu uitarea, rătăcirea ori deposedarea de 
un bun, de o idee ori intrarea într-o zonă a dezamăgirilor intense, ele nu se vor 
limita doar la stadiul de debut al evenimentelor. Careul lui Marte cu Neptun ne 
spune că eşecul va avea un efect negativ asupra psihicului, că oamenii îşi vor pierde 
încrederea în forţele proprii, în eficienţa mijlocului folosit, în puterea grupului, 
poate chiar în viaţa în ansamblu și vor preferă să-și folosească această orientare ca 
pe un etalon de normalitate. Această dezamăgire va avea însă şi un efect bun. 
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Diminuându-şi orgoliul că sunt implicaţi în evenimente de amploare, aşa cum am 
văzut că s-a-ntâmplat ieri, prin triunghiul regal de pe semne de apă, oamenii 
realizează că lucrurile mici cu care s-au aflat tot timpul în contact sunt cele care i-
au ajutat foarte mult, care au întreţinut caracterul benefic al direcţiilor şi, pentru a 
compensa intensitatea dezamăgirilor, mulţi vor fi tentaţi să le vadă în mod 
disproporţionat. Un lucru mic, nesemnificativ pe alte conjuncturi, devine azi 
centrul de interes şi mijlocul cel mai puternic prin care individul este menţinut la 
nivelul importanţei de sine, aşa cum se consideră el. Aşa cum se poate deduce, 
această atitudine este o greşeală şi chiar dacă alimentează stima de sine, chiar dacă 
opreşte căderea liberă a individului în stări proaste, penibile, chiar dacă forţa sa nu-
i dă voie individului să-şi diminueze acea putere profundă care controlează 
mecanisme ale sufletului, ea slăbeşte rezistența la efort, la boli, consumând prea 
mult din rezervele individului. 

Pe acest fond, Luna nouă care se împlineşte acum pe zodia Gemeni, încarcă 
peste măsură casa parteneriatelor, a duşmanilor declaraţi, a căsătoriei, punând 
accentul, prin trigonul cu Junon, pe necesitatea unei asocieri în vederea înfăptuiri 
unor proiecte de amploare. Factorii care amplifică, peste limita riscului, dizarmonia 
sunt cei care cer să se facă dreptate în modul propriu, elementele subiective care 
până acum au fost ignorate de comunitate. Vocea celui mic va fi auzită în 
următoarele patru săptămâni mai mult decât a fost auzită de la începutul anului 
până acum, însă fără a se reuşi cumva schimbarea direcţiei ori împlini solicitările 
pe care le lansează. Tot din această zonă ne vin şi temerile că eforturile făcute sunt 
fără sorţi de izbândă, că nu ne adresăm forului potrivit ori că acesta este posibil, 
dar nu mai are puterea legislativă necesară pentru a împlini acest demers. De 
partea cealaltă, forţa maximă a gradului anaretic pe care îl traversează Lilith din 
Gemeni, apasă acum casa a VIII-a a Lunii noi constrângându-ne să acumulăm în 
exces experienţe care nu ne vor folosi niciodată, să ne înconjurăm de oameni care 
consumă, pe care să-i susţinem şi care, pentru ajutorul oferi, să nu fie în stare să 
mulţumească simplu, frumos, adecvat ori conform aşteptărilor. Balanţa faptelor, 
echilibrul dintre bine şi rău se înclină mult sub presiunea necesităţii. Unii vor 
considera că scopul scuză mijloacele şi invocă acest concept pentru a-şi ascunde 
intenţiile egoiste, alţii se vor compromite atât de mult încât Capul Dragonului din 
casa a XII-a a Lunii noi îi va trimite la puşcărie ori la spital, le va scoate în evidenţă 
afecţiuni grave, dureroase ori pe unele care nu sunt nici grave, nici dureroase, dar 
care se vor dovedi sâcâitoare ori care nu se vindecă prea uşor. 

În realitate, Capul Dragonului în casa a XII-a a Lunii noi ne îndeamnă spre 
reculegere, să nu dăm curs acestor compromisuri şi să acceptăm aceste provocări 
însă nu cu egoism şi mândrie, ci cu demnitate, dar mai ales cu consecinţa că 
următoarele patru săptămâni sunt săptămâni de purificare. 

Şi pentru că nu erau suficiente toate acestea, Mercur şi Uranus vor fi în careu 
ceea ce aduce o greutate suplimentară activităţilor de factură mentală, a celor care 
ne îndeamnă să ne exprimăm în public, să ne implicăm în acţiuni de factură socială 
ori să punem în mişcare un mecanism care implică activităţi revendicative. Uitarea 
din prima parte a zilei se va dovedi prezentă şi spre seară, însă în altă formă, prin 
efecte mult mai periculoase, prin mijloace mult mai virulente fără a ne permite să 
vedem care sunt consecinţele faptelor pe care le săvârşim acum. 

Prin urmare, 8 iunie se va dovedi a fi cea mai dificilă zi a săptămânii, cea 
mai periculoasă şi cea mai neplăcută, nu doar prin faptul că împlineşte aspecte 
negative în ambivalența lor (opoziţie şi careu) prin care se face un tandem 
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interesant între problemele interioare şi cele sociale, ci prin faptul că va continua 
confuzia din ziua anterioară nelăsându-ne loc să vedem finalitatea lor şi nici să 
înţelegem uşor care le este rostul şi de ce se tot grăbesc toate să se consume.  

Azi pornim la un drum cu prea mulţi nervi, cu prea multă tensiune, cu un 
mare disconfort şi ne vom aştepta să ne treacă pe parcurs, să fim eliberaţi de tot 
ceea ce acum ne apasă, ne constrânge ori ne îndeamnă să facem acţiuni greşite ori 
rele. Luna nouă de azi este un îndemn la dreptate, însă dreptatea de acum este mai 
mult un strigăt de durere şi nemulţumire, o apăsare pe care o simte individul care 
se află în faţa unor privilegii, dar nu şi le poate lua pentru că nu se poate linişti, nu 
se poate aduna ori este constrâns să lucreze cu instrumente pe care nu le cunoaşte 
sau care se ascund înţelegerii comune. 

Această Lună nouă se va dovedi a fi una dintre cele mai periculoase de peste 
an, pentru că îndemnul ce vine din Gemeni, prin poziţionarea Capului Dragonului 
în casa a XII-a a momentului producerii sale, va fi sufocat de întuneric, indecență, 
răspundere, extins pe suprafeţe prea mari ori îndreptat spre o zonă unde nu poate 
activa după legile pământeşti, ci doar după cele celeste. 

Cei care sunt obişnuiţi cu asemenea încercări, care au mai traversat situaţii 
similare de agitaţie şi confuzie, de agresivitate ori de indecență vor şti că apelul la 
valorile morale, la spiritualitate, la ceea ce se va află dincolo de contactul cu 
privirea directă reprezintă cel mai util mijloc de a depăşi acest impas. 

Pentru omul comun ziua va începe şi se va sfârşi prin uitare ori prin 
deposedare de bunuri, prin stricăciuni ale unor lucruri de mici dimensiuni care nu 
reprezintă acum o pierdere importantă, dar cărora în timp li se va simţi lipsa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că în această viaţă 
nu totul se bazează pe succes, pe a învinge un adversar, pe a ne impune punctul de 
vedere, nici măcar pe a avea tot timpul dreptate. Mijloacele sufletului reprezintă o 
unduire care îşi extrage puterea din scheme subtile de acţiune şi care nu cedează în 
fața dorinţelor de aici, nici măcar dacă este invocată, ca acum, starea de maximă 
necesitate. Nu trebuie să te aştepţi ca ţinându-ţi respiraţia un minut sub apă să te 
transformi într-un pește nici dacă imiţi cu succes mişcările acestuia. Scopul pentru 
care te scufunzi şi-ţi ţii respiraţia sub apă este altul, iar succesul acestui gest constă 
doar în a rezista nu în a produce afecte pentru care nu s-a făcut nimic în sensul 
acesta. A ne depărta de la acest deziderat considerând că viaţa este dură şi 
nedreaptă pentru că după un minut de stat sub apă nu ne transformăm reprezintă 
şi tipul de deviaţie care, prin Luna nouă împlinită azi, ne va tulbura sufletul  de-a 
lungul următoarelor patru săptămâni. 

 
Duminică, 9 iunie 

Duminica  9- 6-2013 11:28    Luna (Gem) Con (Gem) Jupiter 
Duminica  9- 6-2013 13:00  Lilith (Gem) --> Cancer 
Duminica  9- 6-2013 17:22     Sun (Gem) Tri (Aqu) Juno 
Duminica  9- 6-2013 19:15    Luna (Gem) --> Cancer 
Duminica  9- 6-2013 19:19    Luna (Can) Con (Can) Lilith 

 
Azi Lilith va trece în Rac şi timp de nouă luni va tranzita zodia Rac punând în 

dificultate acest semn şi, implicit, zodia Leu care va o avea pe Lilith pe casa a XII-a, 
adică pe lucrurile ascunse, pe mişcările de culisă, cele care îl vor compromite şi îi 
vor leza acţiunile cu caracter public. De asemenea, tot azi, Soarele şi Junon îşi 
împlinesc trigonul lor, iar Luna are de împlinit două conjuncţii: una cu Jupiter, 
când încă se afla în Gemeni, iar alta cu Lilith după ce trecuse deja în Rac. 
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În afara faptului că anumite direcţii ce au venit spre noi din zilele anterioare 
se consolidează, nu prea vom avea mare lucru de înţeles acum. Trecerea Lunii 
negre în Rac aduce o greutate pe sentimentele materne, pe apartenenţa la familie şi 
ceea ce anterior a însemnat dezicere de mesajul corect, îmbrăţişarea unor idei false, 
eronate, tendenţioase, începând de azi devin asocieri de proastă factura, legături 
bolnăvicioase, atingerea momentului în care un individ se va dezice de prietenii săi, 
de familie, de anturajul care l-a promovat şi va alege un drum greşit. Tentaţia de a 
vedea plăcerea greşită ca pe una bună, aşa cum anterior am îmbrăţişat exprimarea 
tendenţioasă, reclama de proastă factură ca fiind una valabilă ne va compromite 
într-un mod iremediabil. 

Totuşi, Lilith nu vine să ne împovăreze cu lucruri inutile. Ea nu face decât să 
ne exploreze latura ascunsă a personalităţii, să ne pună în faţa celor mai teribile 
frici şi să ni le exploreze. Dacă ele nu mai există tranzitul său prin Rac nu va aduce 
explozii temperamentale, refuzul oricărui sprijin şi îmbrăţişarea problemelor ca pe 
nişte calităţi, ci desfăşurarea acţiunilor într-un registru simplu, uşor restrictiv, dar 
temperat şi calm. Însă ştim că puţini sunt aceia care reuşesc să-şi îndrepte atenţia 
spre moralitate atunci când judecata este răsturnată, când mintea este răvăşită şi 
când simţul matern, acela care ne îndeamnă să ne protejăm unii pe alţii, să ne 
hrănim sufletele, să ne acceptăm propriile experienţe de viaţă, este compromis. 
Ceea ce până acum a generat probleme de concepţie, de gândire ori de încadrare, 
acum devin probleme de hrănire, de nutriţie, de acceptarea unor lecţii de viaţă ori 
de respectare a tradiţiilor. 

Racul, prin Lilith, aduce acum o energie orientată împotriva a ceea ce am 
construi clar şi sigur, împotriva a ceea ce am crezut că e corect şi bun. Poate, pe de 
o parte, judecând după ceea ce am tot descoperit de-a lungul acestei săptămâni, e 
corect, pentru că înţelegerea şi a curajul sunt alimentate indirect, adică sunt atinse 
rezultate bune combătând un confort păgubos ori bolnăvicios. În cele mai multe 
din cazuri, situaţia seamănă cu o dietă prea dură în care substanţele ingerate nu 
sunt naturale şi produc grave dezechilibre în corp. 

Ceea ce se va întâmpla azi nu va avea însă nimic de-a face cu acest lucru. Azi 
vom considera că suntem norocoși pentru că doar vom simţi eliberarea mentalului 
de tendinţa de a spune un neadevăr ori de suspiciunea că, oricât ne-am strădui, 
acesta nu este complet. Ne simţim eliberaţi de o forţă nevăzută, de o presiune 
asupra coloanei vertebrale, asupra capului şi asta ne va face să ne simţim bine. În 
realitate, presiunea se va muta pe încrederea în oameni, având tendinţa de a fi 
foarte suspicioşi cu cât mai perseverenţi considerăm că trebuie să ne dovedim în 
anumite demersuri. Lilith în Rac va fi un maestru al torturii şi orice element 
neplăcut ni-l vom amplifica, îl va hrăni ori înmulți şi doar cei instruiţi să se 
controleze foarte bine pot face faţă acestor situaţii complicate. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce în faţa unui eveniment astral 
foarte dur şi periculos, dar pe care nu-l vom simţi azi, ci, în crescendo, începând de 
mâine. Lilith în Rac ne lezează relaţiile cu familia, cu tradiţiile, cu ţara, cu cei care 
ne-au protejat şi slăbeşte sistemul digestiv, în special stomacul.  

Luna, împlinind prima conjuncţie cu Lilith pe Rac imediat ce aceasta a ieşit 
din Gemeni scoate în evidenţă importanţă specială pe care o va avea Lilith în 
următoarele nouă luni, lucrând în special în zona emoţiilor şi a implementării 
acestora sub formă de etaloane asupra anturajului său asupra maselor. Astăzi, 
eliberarea zodiei Gemeni de povara pe care a dus-o cu sine încă din 2012 ne face să 
ne simţim liberi, curajoşi, puternici şi dinamici. Din această cauză ultima zi a 
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săptămânii va fi puternică şi încărcată de mesaje stranii. Nu le vom lua în 
considerare pentru că nu vom şti ce să facem cu ele, însă acum vom auzi de multe şi 
ne vom minuna de câtă diversitate există în lume. În timp, cele care vin spre noi 
acum nu vor mai fi atât de interesante şi de plăcute, însă azi lucrurile stau altfel. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a savura la maximum 
eliberarea de povara care a plasat asupra zodiei Gemeni timp de nouă luni pentru 
că în Rac Lilith va fi mult mai dură şi mai periculoasă. Prima zi a acestui tranzit 
este însă singurul moment în care forţa sa este diminuată şi este indicat să ne 
bucurăm de gânduri, de stări, de puteri, de toate conjuncturile sociale în absenţa 
unei tentaţii agresive şi puternice. De mâine lucrurile se vor modifica substanţial. 
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Săptămâna 10 – 16 iunie 2013 ne aduce în faţa unui joc interesant prin care 
un element din anturaj ne va uimi, ne va distrage atenţia de la treburile esenţiale 
sau ne va îndemna să ne sustragem cu bună ştiinţă din relaţii care ne obosesc ori 
care se dovedesc a fi păguboase. Acum, în acest interval, se va accentua forţa 
zodiilor de apă prin relaţiile de trigon pe care le realizează, ceea ce va evidenţia şi 
rolul tutelar de mesager al voinţei divine pe care planeta Pluton o îndeplineşte. 
Evenimentele nu vor pendula în jurul opoziţiei Venus-Pluton şi nici nu se vor 
susţine doar pe trigoanele pe care Mercur, Venus, Chiron şi Axa Dragonului le 
împlinesc, dar nici pe ipostaza specială dată de trigonul Saturn-Neptun prin care 
tot ceea ce este personal se supradimensionează, se relansează, se ridică din negură 
şi trece în primul plan, ajutându-ne să vedem mai bine, să auzim mai bine, să fim 
mai siguri pe alegerile pe care le facem ori să le selectăm pe acelea care nu mai fac 
faţă cerinţelor de acum. În realitate, se realizează o distribuire magică de valori 
încât ceea ce vine spre noi să poarte amprenta mesajului, a încurajării, a puterii şi 
expresiei personale, a nevoii de a depăşi limitele individuale pentru a ne stabiliza 
poziţia într-un grup aflat într-o continuă transformare. 

Mulţi vor avea impresia că acum învaţă să vorbească, să se poarte, să 
înţeleagă, să desluşească tainele vieţii, să cunoască elementele particulare ale unui 
individ şi ceea ce descoperă, chiar dacă nu este plăcut, îl mulţumeşte. Pe acest fond 
al elementelor esenţiale, Junon şi Chiron vor intra în mers retrograd întorcându-ne 
la recomandările prudente pe care un apropiat din anturaj ni le-a făcut anterior. 
Acesta va fi unul din elementele care ne vor surprinde, unul din indiciile care ne vor 
încuraja să ne exprimăm altfel, folosind alţi termeni fără a ne mai teme de 
implicaţiile pe care le poate avea o posibilă modificare impusă mediului. Toată 
această dinamică astrală ne conferă şansa de a face un salt într-o zonă nouă. Nimic 
din ceea ce ni se întâmplă nu este nou, niciun episod luat separat de celelalte nu 
este nou, însă combinaţia lor, noua structură care se înfiripă acum este un element 
complet nou care ne constrânge să luăm totul în serios, să privim relaxarea ori 
munca, dinamica ori izolarea, după cum ne va spune episodul în sine, ca pe soluţia 
cea mai bună şi utilă. Unii vor dori prin noua deschidere să se vindece, alţii să se 
realizeze profesional sau poate doar să fie remarcaţi fără a schimba în elemente 
esenţiale demersul general al vieţii. Până în toamnă vor avea timp suficient să-şi 
găsească traseul cel mai corect pe care să-l abordeze pentru că acum, contextul care 
se împlineşte, ne atrage atenţia spre ceea ce este esenţial, fără a ne obliga să alegem 
unul din trasee. Faptul că Pluton, prin opoziţia cu Venus, pe de o parte, şi trigonul 
Saturn-Neptun de cealaltă, patronează în această săptămână jocul destinului care 
va deveni atât de misterios, atât de incitant, dar atât de rece şi distant, atât de dur 
în manifestare dar, în acelaşi timp, atât de detaşat de scopul în sine încât mintea 
omului materialist, cea care este obişnuită să lucreze numai cu ceea ce are în 
imediata sa apropiere va traversa un moment de dezorientare cumplită. Regretul va 
constitui ipostaza în care individul va realiza că se depărtează de la scopul real, 
constructiv sau benefic, iar sporirea atenţiei active este elementul care îl apropie de 
acesta. 

Suntem avertizaţi în această săptămână să nu confundăm iubirea cu 
pasivitatea, să nu ne risipim gândurile în conflicte aberante, să nu ne amintim doar 
ce ne-a făcut să suferim pentru a ne întuneca orizontul din jur. Dacă totuşi acestea 
ne vin în minte să le privim ca pe invitaţii absolut esenţiale ale destinului de a ierta 
o răutate pentru a ne desprinde de ea. Pentru un înţelept o viaţă dură, încărcată de 
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episoade dramatice este un imens privilegiu pentru că el poate transforma bubele, 
mucegaiurile şi noroiul în valori cu totul și cu totul remarcabile. 

 
 
Luni, 10 iunie 

Luni 10- 6-2013  6:09    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 
Luni 10- 6-2013  6:18    Luna (Can) Tri [Sco] Saturn 
Luni 10- 6-2013 13:28    Luna (Can) Con (Can) Venus 
Luni 10- 6-2013 13:48 Mercury (Can) Tri (Pis) Chiron 
Luni 10- 6-2013 17:12    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 
Luni 10- 6-2013 19:33    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 
Luni 10- 6-2013 23:17    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 

 
Săptămâna debutează cu o evadare din banal ori din constrângerile 

materialiste pe care le tot traversăm de ceva vreme şi ne îndeamnă să ne exprimăm 
sentimentele, să ne lăsăm cuprinşi de romantism, de acea forţă care îi uneşte pe 
oameni, care-i face să-şi zâmbească necondiţionat unii altora, să se susţină, să se 
ajute şi să refuze orice formă de agresiune ce ar putea veni din partea unor gânduri 
stresante ori din rememorarea unor episoade care nu au fost deloc plăcute atunci 
când s-au consumat. 

Azi, Mercur şi Chiron sunt în trigon şi fundalul, cel oferit de trecerea Lunii 
prin Rac, ne aminteşte de beneficiile reculegerii, puterii de a rezista la efort, de a 
suplimenta munca şi chiar de a o face în favoarea celorlalţi. Mulţi, mânaţi de aceste 
sentimente benefice vor căuta să aprofundeze această stare, să se desprindă de ceea 
ce în mod obişnuit fac, fie ca asta implică a numai judeca, a nu mai urmări 
activitatea celorlalţi, a nu se mai implica în vieţile lor prin curiozități periculoase, ci 
a ajunge la ei prin introspecţie, prin înţelegere, dar mai ales prin acceptare. 

10 iunie este ziua în care această formă de acceptare este balsamul pentru 
suflet. În afara tensiunii care ne motiva până acum acţiunea, care ne consuma şi 
uneori ne făcea temperamentali, vom vedea că avem şi linişte, şi timp, iar stare de 
sănătate se remediază, în sensul că se apropie de zona de confort. Prin tot ceea ce 
facem suntem îndemnaţi să ne oferim unii altora, să ne dăruim, să ne punem la 
dispoziţie timpul şi energia, să ajutăm şi să participăm cu toată fiinţa la aceste 
procese minunate de reconstrucţie. 

Deşi Venus în Rac nu este o poziţie care ne îndeamnă la iubire, ea poate mai 
curând să o explice prin ceea ce poate face de dragul iubirii, prin templele pe care i 
le poate construi și prin dovezile de afecţiune pe care i le poate oferi, se poate 
invoca azi necesitatea de a iubi un oponent, de a descoperi că putem să convieţuim 
lângă cei pe care i-am respins şi, poate, prin această atitudine i-am constrâns să 
activeze în registrul nervozităţii şi a imprudenței. Cei care se culpabilizează uşor vor 
traduce această stare ca pe un argument în favoarea expresiei �Eu am fost vinovat� 
şi vor înclina mai mult spre pasivitate şi mai puţin spre a compensa prin fapte 
opuse o greşeală pe care şi-o atribuie. Dacă cele mai multe din unghiuri ne 
îndeamnă să ne exprimăm în acest registru, să curgem asemenea apei de la unul la 
altul, să comunicăm simplu şi puţin, discret şi rafinat, mult mai rafinat decât am 
făcut-o până acum, opoziţia Lunii cu Pluton ne aduce, în a doua parte a zilei, în fața 
regretului. Ştim, însă, din alte conjuncturi că regretul este o energie periculoasă, 
cea care ne întoarce din drum şi ne îndeamnă să ne raportăm la situaţii ireale, la 
conjuncturi imposibile. Regretând, mulţi vor ieşi din această stare de plutire, de 
armonie, de linişte, de invitaţie la calm şi comunicare, întorcându-se la îndoieli şi 
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suspiciuni. Nu trebuie să uităm că Lilith a intrat deja în Rac şi Luna va duce cu 
dânsa în tot acest tranzit o eroare, iar mesajul său nu va mai fi atât de clar, de 
limpede şi de înălţător, decât în intervale scurte, alese de un cunoscător al 
planetelor cu mare atenţie. Azi, regretul, spinele care doreşte să se arate şi el ca 
plantă decorativă, distruge acest vis frumos şi ne readuce la o frică de deposedare 
ori în faţa unor situaţii violente, dure. Nici nu va mai conta cine le-a provocat, 
pentru că prin opoziţia Lunii cu Pluton şi implicit careul cu Uranus ceea ce va fi 
dezvoltat va alimenta nesiguranţa. 

Omului comun ziua îi va întări gustul pentru frumos, relaţiile armonioase, 
hrana sănătoasă, plimbările în aer liber, chiar dacă asta ar însemna să le realizeze 
după o zi istovitoare. Ca prin minune, azi îşi va face timp şi pentru sine şi pentru 
sufletul său pentru că simte cumva că este nevoie de aşa ceva, că trebuie să se 
pregătească pentru ceva şi mai înalt şi mai puternic şi mai înălţător. Cei puternici 
se vor stabiliza în această stare şi vor considera că intră într-o perioadă bună. Chiar 
dacă asta înseamnă să muncească mai mult, simt că mintea le este mai limpede, nu 
se mai sperie de provocări şi înţelegerea pe care o îndreaptă către ceilalţi acum este 
un indiciu clar că oricât de dură se va dovedi viaţa ar putea să facă faţă. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne ajută să trăim real, puternic şi în 
consonanţă cu marile adâncimi ale sufletului. Luna în Rac, împlinind o multitudine 
de aspecte cu planetele din zodiile de apă, ne aduce aproape un proces al 
transformării. Mulţi vor privi transformarea aceasta ca o doborâre a barierelor de 
comunicare, pentru că Lilith va tulbura conştiinţa Lunii în următoarele nouă luni 
şi, deci, eliberează sfera de influenţă a lui Mercur. Fiind şi el în Rac schimbarea 
aceasta de registru va fi limitată tot la segmentul raportărilor, sentimentelor ori la 
cel al necesitaţii de a acumula. Ceea ce se întâmplă azi va fi greu de uitat, fie că se 
va dovedi prea frumos, fie care va crea un contrast puternic acestei armonii. Apa va 
fi un element care ne va înălţa şi ne va hrăni sufletul cu cuvinte noi, cu vorbe dulci 
ori cu exemple de viaţă. De partea cealaltă, pentru cei care nu înţeleg uşor că viaţa 
cere şi selecţie, nu doar oferă oportunităţi, cei care au dezamăgit, vin azi cu o nouă 
formă de decepție, care se va dovedi mai dureroasă pentru că îl va prinde pe 
interlocutor cu sufletul deschis, vulnerabil, pregătit să primească o floare, nu doar 
spinii acesteia. 

Oricât de ample se vor dovedi acţiunile în prima parte a zilei sau oricât de 
dureroase vor fi altele în a doua parte a zilei, sentimentul că episodul 10 iunie este 
doar începutul a ceva mult mai important şi mai mare ne va învălui. 

Pentru că graniţa dintre fapta bună şi cea rea este subţire de tot azi, 
recomandare este aceea de a fi puternici în acţiunile benefice, de a nu le căuta 
explicaţii, de a nu le tulbura prin justificări ori scheme de lucru. Fiţi puternici prin 
simplitate şi naturaleţe, doar aşa puteţi să descoperiţi ce puteţi face cu adevărat şi 
ce nu. 

 
Marţi, 11 iunie 

Marti 11- 6-2013  0:14    Luna (Can) Con (Can) Mercury 
Marti 11- 6-2013  1:50    Luna (Can) Tri [Sco] North Node 
Marti 11- 6-2013 17:28 Mercury (Can) Tri [Sco] North Node 

 
Sentimentul că participăm la evenimente importante, chiar dacă nu reuşim 

să le cuprindem cu mintea, chiar dacă nu suntem în măsură de a le vedea cât de 
ample şi puternice sunt, ne aduc azi în faţa unei noi forme de pasivitate: pasivitate 
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prin bine. Mercur şi Capul Dragonului se întâlnesc azi într-un trigon şi oamenii 
sunt îndemnaţi să creadă în sine, să se implice în activităţi care să-i pună în valoare 
mult mai bine şi unii dintre ei vor reuşi să se evidenţieze chiar prin nerv, prin forţă, 
prin incisivitate ori prin duritate. Chiar şi aşa toate acestea sunt îndreptate spre un 
scop bun, dacă nu unul care să avantajeze grupul de apartenenţă, comunitatea, 
țara, rasa umană în ansamblu, măcar un beneficiu personal tot se va obţine pentru 
că acest trigon reuşeşte să pună în valoare forţa sufletului aducând cursivitate 
gândului care convinge, punând în demersuri puterea apei, cea care nu ţine cont de 
obstacol şi care reuşeşte să corodeze totul folosindu-se de slăbiciunea adversarului 
ori de schimbările de temperatură. În acelaşi mod vom fi tentaţi să acţionăm azi. 

Ascultarea şi calmul zilei anterioare, cele care s-au dezvoltat în afara 
regretului, cele care au permis individului să considere că participă la ceva 
grandios, reuşesc azi să înmoaie inimile dure ale celor care anterior au oferit un 
răspund negativ prin vorba, în scris ori care nu au permis unui individ să se pună în 
valoare prin acest mijloc. 

Trigonul Lunii cu Capul Dragonului, în postura în care nu se poate media 
tendinţa Nodurilor, decât prin Nodul de Sud, ne spune că dacă nu există un 
element care facă acest proces accesibil oamenii îşi vor extrage puterea de a merge 
mai departe din nostalgii. Amintindu-şi cum erau cândva, când eram în alte posturi 
sociale, în alte funcţii, mai tineri, sănătoşi şi vor accesa prin gând motivaţia de a se 
mobiliza şi a merge mai departe. Pentru că unghiurile pe care le împlineşte Luna 
ating stadiul de maximum noaptea, iar asta înseamnă că puterea şi expresia lor 
maximă se vor manifesta în timpul nopţii, prin activităţile pe care le vom presta 
atunci. Astfel, mulţi vor beneficia de vise premonitoare, unele dintre ele fiind 
bizare, prin subiect ori prin forma personajelor, reuşind să aibă asupra individului 
o remanență aparte. Pentru că atunci când vine vorba despre Rac, munca este 
expresia sa definitorie, indiferent că avem de-a face cu marcaje pe acest semn, fie că 
avem un ascendent natal, anual ori al momentul aici, cei care s-au format în 
absenţa unei educaţii ce include munca şi care vor avea pe tema lor asemenea 
marcaje vor percepe îndemnul acestei zile ca un efort, ca un consum interior, ca şi 
cum din interior o forţă stă să iasă şi nu i se permite, iar dacă iese individul nu va 
şti ce să facă cu ea. 

Prin această relaţie raportul de forţe este schimbat şi vom observa că 
pasivitatea, ca expresie a binelui, devine un element care se va întoarce împotriva 
individului. Lăsând în urmă visurile bizare ori îndemnurile pe care subconştientul i 
le trasează individului în stare de somn, ziua, la lumina soarelui, activităţile care 
sunt încurajate să se oprească vor lăsa impresia de eşec şi tristeţe, ducându-ne cu 
gândul la ceea ce ieri a însemnat regretul. Azi nu vom regreta, dar rezultatul în 
cadrul elegant al conjuncturilor de azi ne va spune �Dacă nu fac asta, sigur voi 
regreta!�. Până să ajungă să vadă că nefăcând ceea ce-şi propune ajunge la regret, 
va traversa un conflict interior pe care nu va şti să-l gestioneze, dată fiind forţa 
puternică de stagnare impusă de contextul general al zilei ca fiind soluţia la toate 
problemele. Astfel, cu cât din jur se va auzi mai des �Lasă pe mâine�, �Lasă pe altă 
dată�, �Nu decide acum, nu ai luciditatea necesară�, �Poate nu-i momentul acum” 
cu atât mai mult mintea ne va duce spre regret, spre senzaţia că a asculta de acest 
curent, de vocea străzii, înseamnă a eşua. 

Dincolo de aceste probleme de factură internă, trigonul lui Mercur cu Capul 
Dragonului este o poziţie foarte bună pentru cei care scriu, care practică o meserie 
în care se lucrează cu valorile, cu informaţiile ori cei care urmăresc să-şi clarifice 
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printr-un demers social, statutul, averea, patrimoniul, să câştige un proces de 
retrocedare ori să primească printr-o instanţă, printr-o autoritate dreptul de a fi 
liber şi de a se exprima fără îngrădiri fizice sau mentale. Cei care au planuri 
îndrăzneţe se vor simţi acum îndemnaţi să şi le pună în aplicare, dar în acelaşi timp 
sunt avertizaţi că persoane din anturaj, cele care i-au descurajat până acum prin 
diverse tertipuri, unele agresive sau tendenţioase, acum vor fi pe punctul de a 
obţine acelaşi efect, însă prin alte mijloace, prin consiliere, prin invocarea unor 
date statistice, prin consens, prin linişte ori prin absenţa unui răspuns sau prin 
întârzierea lui. 

Prin urmare, 11 iunie este ziua în care multe dintre cele care ne opreau din 
elan, care ne întârziau din drum ori care ne spuneau că suntem pe calea cea greşită 
se topesc ori îşi schimbă forma. Azi oamenii vor fi mult mai puternici, mai liniştiţi, 
vor putea să-şi deschidă sufletul unii altora, nu pentru a-şi transfera stări, aşa cum 
s-a-ntâmplat ieri, ci pentru a se încuraja, pentru a se susţine în proiectele pe care le 
au. 11 iunie este o zi surprinzătoare din acest punct de vedere pentru că toate aceste 
elemente care se exprimă azi la scenă deschisă şi care nu par să se conducă după o 
metodă, după un mecanism, sunt încurajate de o forţă subtilă, de o fiinţă care nu se 
află în acel loc, de demersuri uitate ori prezentate ca ecou al unor acţiuni de 
modificare a stării de conştiinţă, a căutării spirituale, a rafinării spiritului. 

Nu este deloc puţin lucru să traversăm trigonul lui Mercur cu Capul 
Dragonului, mai ales că Mercur încă se află în fereastra opoziţiei cu Pluton, dar 
pentru cei neatenți, care se lasă conduşi de forţa grupului, mesajul sintetic al 
acestei zile, cel care ne spune că pasivitatea vindecă, îi va opri din planurile 
individuale, hrănind prin acţiunile lor conjuncturi sociale care menţin armonia şi 
sublimează probleme de care individul nu va beneficia în mod direct. Făcându-se 
această distincţie clară între individual şi colectiv, între acţiunile personale şi cele 
sociale, mulţi vor cădea pradă confuziei că grupul de apartenenţă este o structură a 
fiinţei sale de care va uza când va dori. De partea cealaltă, grupul pune pe individ 
acum o greutate specifică, invitându-l să participe la ceva frumos. Trupul grupului, 
dacă este îmbrăţişat prin renunţarea la frumosul personal este azi un element care 
frânează evoluţia, care protejează o bucurie superficială, de o zi, de o clipă, şi nu pe 
cea care revine individului din realizări ori ridicări ale nivelului său. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a regândi pasivitatea în raport 
cu sine şi activitatea în raport cu societatea. Fapta bună față de un apropiat, dacă 
nu se face prin sacrificiu se va transforma, prin forţa acestei zile, în eşec şi în timp, 
în loc să ne amintim de acest episod ca de unul care a hrănit comunitatea, ne vom 
aminti de o greşeală, una făcută sub impulsul unor forţe pe care nu le-am controlat. 
A găsi echilibrul dintre activităţile individuale şi cele colective este îndemnul 
principal al acestei zile şi singurul mijloc prin care reuşim să câştigăm o zi, nu să 
pierdem una. 

 
Miercuri, 12 iunie 

Miercuri 12- 6-2013  1:08   Venus (Can) Opp [Cap] Pluto 
Miercuri 12- 6-2013  2:26  Saturn [Sco] Tri [Pis] Neptune 
Miercuri 12- 6-2013  7:57    Luna (Can) --> Leo 
Miercuri 12- 6-2013 18:40    Luna (Leo) Squ [Sco] Saturn 

 
În momentul în care Venus şi Pluton sunt în opoziţie survine o revoltă a 

individului împotriva unor situaţii stabile, sigure, acelea care şi-au dovedit eficiența 
până acum. Iubirea devine astfel elementul cel mai dureros şi frustrant, chiar dacă 
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până acum nu a fost deranjată, chiar dacă nimic din situaţiile de până acum nu a 
ofensat-o sau nu a stânjenit-o. Dintr-odată un membru al familiei sau unul dintre 
cei doi care formează un cuplu ori o persoană de încredere răstălmăceşte o replică, 
o idee, înţelege greşit o recomandare şi se grăbeşte să tragă concluzii greşite. De la 
o concluzie greşită, până la decizi care să afecteze integritatea cuplului, a familiei a 
grupului nu mai este decât un pas. 

Acolo unde a existat iubire acum Pluton va pune o picătură de discordie şi se 
va folosi de inhibiţie, de lucruri spuse greşit ori greu de înţeles, spuse prea încet ori 
prea tare fără însă a ieşi din standardul unei relaţii, dar care să-i aducă ofense prin 
generarea unui blocaj. În acelaşi timp, se poate ajunge la acest rezultat şi prin 
iubirea pătimaşă, prin explorarea unei limite afective care nu poate fi menţinută 
mult timp şi care, atunci când se stinge sau se diminuează îi lasă pe cei implicaţi 
fără putere, vlagă, înţelegere, adică într-o stare diferită faţă de cum erau înainte. 

În acelaşi timp, cu acest unghi periculos pentru cuplurile care trec deja prin 
complicaţii, Saturn şi Neptun îşi împlinesc trigonul lor. Sigur, acest unghi nu se 
poate limita doar la trăsăturile acestei zile, el adresându-se întregului an 2013. 
Aşadar, în primul rând, vine cu mesajul de încurajare prin conştientizare. Ambele 
planete se află acum în mers retrograd, iar asta înseamnă că forţa unghiului se 
adresează mai ales trecutului, păcatelor tinereţii, vanităţii, ataşamentului ori a 
patimilor faţă de obiect, confort material şi lene. Pentru că avem trigon, acestea nu 
vor fi intensificate, ci doar ne vom reaminti de ele şi vom căuta să ne coordonăm 
paşii în direcţii opuse părând înţelepţi, cunoscători ai legilor umane, drept, 
echilibraţi ori purtătorii unui mesaj. 

Trigonul celor doi ne aduce însă în faţa unui mesaj complicat, acela pe care îl 
vedem prezentat peste tot în mediile de factură ezoterică, acela prin care se 
confundă pasivitatea cu iubirea în sensul că se sugerează adeptului inacţiunea 
pentru a putea iubi, păcălindu-l că iubirea în sine este acţiunea şi restul nu mai 
contează că vine după sine. Această greşeală va face parte din încercările adeptului 
de a discerne adevărul de minciună încurajând acele atitudini cu care trubadurii îşi 
cântă iresponsabilitatea pe drumuri, așa cum a fost de când lumea.  

Iubirea este o sarcină dificilă. Ea se susţine pe sentimentul neapartenenței 
pentru că acesta este primul efect al iubirii - te eliberează de condiţionare şi 
tensiune şi te ajută să vezi totul ca o diversitate pe care apoi să o abordezi cu un alt 
sentiment teribil de plăcut şi diafan: candoarea. Trăind prin neapartenență şi 
candoare îţi dai seama că iubirea pe care o manifeşti te face creator şi când devii 
creator oferi, dăruieşti şi îi înveţi pe ceilalţi să facă acelaşi lucru, nu ai taxe şi nici 
nu-ţi faci baze de date cu cei care cer, nu furi, nu pretinzi, nu înşeli, nu minţi pentru 
simplu motiv că nu ai de ce. Atunci când creezi, viaţa pe care o emani devine 
stăpână şi un stăpân nu fură, nu minte, nu înşeală pentru că nu are de ce. Când însă 
minţi, furi, înşeli, pui taxa pe aerul respirat, poți fi în multe feluri încadrat de 
ezoterism, dar nu devii creator prin iubire. De ce? Simplu. Pentru că nu poţi. 

Trigonul pe care Saturn şi Neptun îl împlinesc prin mersul retrograd ne 
încearcă azi prin această lecţie a făţărniciei exprimată pe diferite trepte. Mulţi 
consideră exemplele marilor maeştri plictisitoare, învechite, care nu mai sunt de 
actualitate, fără să-şi dea seama că însăşi goana lor după imitaţie şi, în acelaşi timp, 
neputinţa de a recunoaşte autenticul, îi demască, îi prezintă aşa cum sunt: benzi de 
magnetofon. Aceşti indivizi susţin că ei nu fac decât să aplice un concept vechi de 
când lumea ori că merg la esenţa lucrurilor iubind, adică procedând aşa cum 
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Fericitul Augustin i-a îndemnat �Iubeşte şi fă ce vrei” când, în realitate, ei 
procedează taman invers: fac ce vor, adică îşi fac de cap şi apoi spun că iubesc. 

 Chiar dacă unghiul nu se adresează în special acestei zile, nu va fi confortabil 
să constatăm că ne-am înşelat în privinţa modelelor, că mulţi nu sunt aşa cum i-am 
văzut. Unii vor considera că acesta este îndemnul, să ia o pauză, să se detaşeze de 
un grup, să fie indiferenţi la ceea ce se frământă în jur, însă nu vor putea pentru că 
azi Luna va trece în Leu şi orgoliul va fi zgândărit, invidia va fi invitată la joacă 
alături cu vanitatea şi importanța de sine, iar când vor face câte o poznă, vor striga 
până la limita superioară a vocii: �Noi suntem iubirea. Nu poți lovi în iubire.�. 

Prin aceste confuzii 12 iunie devine o zi pătimaşă. Se vor încălzi acele 
sentimente care nu pot fi împărtăşite, atrăgându-ne atenţia mai ales situaţiile 
imposibile, cele care trebuie să ne răvăşească şi nu-i de mirare că azi mincinoşii şi 
făţarnicii vor fi daţi de gol. Şi ei sunt oameni şi oricât de bun le este camuflajul 
problemele se reped asupra lor fără să-i avertizeze. La fel ca şi oamenii din jurul lor, 
că doar nu sunt foarte diferiţi, vor fi dezamăgiţi că nu li se răspunde şi pentru cine 
are ochi de văzut şi minte să-nţeleagă va fi destul de clar că aceşti indivizi “pătrunși 
de iubire celestă� au aşteptări imense de la oamenii din jur. 

Spre seară, când Luna şi Saturn vor fi în careu dificultăţile de înţelegere vor 
face casă bună cu uitarea şi, pe fondul acesta complicat, mulţi dintre aceşti rătăciţi 
care visează că ocupă poziţii privilegiate şi bagă oamenilor în cap tot felul de prostii 
vor claca. Momentul acesta, pentru că se produce aproape de intensitatea maximă a 
trigonului Saturn-Neptun, reprezentativ pentru anul 2013, va fi unul cu o mare 
remanență. Chiar dacă vor fi văzuţi doar de câţiva oameni, va fi suficient pentru a li 
se distruge un mit. 

Prin urmare, 12 iunie este o zi în care se produc lucruri ciudate, când 
oamenii îți dezvăluie nivelul artificial şi când se artă aşa cum sunt. În mare parte 
aceste îndemnuri astrale sunt benefice şi, prin intermediul lor, vom avea ocazia să 
vedem adevărata faţă a oamenilor, bună sau rea, tristă sau delicată, însă această 
combinaţie de azi îi pun pe unii în faţa unor conjuncturi dificile pentru că li se cere 
să probeze integritatea chipului pe care-l afişează. Oamenii simpli îşi aruncă 
imediat masca dacă aceasta frige, dacă îi înţeapă ori dacă nu le mai vine, însă 
fiinţele care dezvoltă orgolii spirituale, care ştiu să manipuleze impresii vor face că 
în vechea expresie românească �Rabdă baba la frumos� şi vor căuta să traverseze 
episoadele acestei zile cu fruntea sus, în maniera proprie, arătând că obstacolele și 
problemele nu îi ating pentru că ei sunt �iubirea”. Dacă prima parte a zilei îi va 
ajuta cumva ori atunci se vor preface mai bine, spre seară, când Luna şi Saturn vor 
fi în careu, nesiguranţa li se va ascunde sub piele şi își vor pierde controlul. 

Modul în care ne amintesc conjuncturile acestei zile de iubire, înţelegere, 
putere şi expresivitate este demn de luat în seamă pentru că obişnuinţa unora poate 
deveni pentru grupul de apartenenţă o tradiţie, iar tradiţia greşită poate, în timp, să 
deformeze conştiinţele oamenilor care au nevoie de exemple corecte pentru a 
înţelege. 

Oamenii comuni nu se vor complica prea mult cu oscilaţiile de la o stare la 
alta, le vor aborda, chiar dacă asta înseamnă să greşească, nu se tem de greşeli, fie 
pentru că sunt mai curajoşi, fie pentru că nu ştiu ce este incorect din ce fac. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne asculta inima şi de a tăcea 
în ritmul ei, nu în ritmul impus de tobele care se aud din stradă. Cel care este azi 
sincer întâi cu el însuși îşi va deschide sufletul către sinceritatea altora şi doar 
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această coeziune reprezintă puterea zilei, nu persuasiunea cu care o idee este 
implementată. 

 
Joi, 13 iunie 

Joi 13- 6-2013  1:43    Luna (Leo) Sex (Gem) Mars 
Joi 13- 6-2013  1:48   Venus (Can) Squ (Ari) Uranus 
Joi 13- 6-2013  8:03    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 
Joi 13- 6-2013 13:49    Luna (Leo) Squ [Sco] North Node 
Joi 13- 6-2013 21:51    Luna (Leo) Opp (Aqu) Juno 

 
Orice aspect cu Pluton, în perioada aceasta, este urmat de altul cu Uranus 

datorită careului strâns pe care cei doi malefici îl împlinesc. Azi Venus, după ce ieri 
a împlinit o opoziţie cu Pluton, se va afla în careu cu Uranus, dar nu oricum, ci 
având ca fundal careul Lunii la Axa Dragonului. Aceste două unghiuri vizează două 
probleme distincte, două direcţii diferite, care nu se completează una pe cealaltă, 
între care nu există interferenţe pentru că fiecare dintre acestea caută, prin 
unghiurile benefice la care participă, să desfacă o vrajă, să rezolve repede 
problemele care ies în cale, să se liniştească, să uite ori să se arunce în preocupări 
care să le şteargă din minte o grijă. Astfel, Luna va împlini un trigon cu Uranus, iar 
Venus va activa în continuarea în fereastra trigonului cu Saturn. 

Chiar dacă se caută soluţia, problema va fi azi mai vizibilă decât soluţia în aşa 
fel încât ea va lua înfăţişarea unei continuări. Sigur, există mari diferenţe între o 
opoziţie cu Pluton şi un careu cu Uranus, însă atunci când se produc la un interval 
scurt de timp, magnetismul celor trei protagonişti contribuie la desenarea unei 
careu în T cardinal, cu Uranus focar, ce va face din micile probleme ori din 
complicaţiile individuale tensiuni sociale, dileme sociale. Limitarea viziunii este 
unul din elementele pe care oamenii nu le vor putea evita uşor, la fel cum nu pot să 
tempereze instabilitatea relaţiilor. Raporturile dintre ei o iau pe o pantă 
descendentă, rapid, fără a putea interveni cu un argument ori să le alterneze măcar 
cu episoade fericite. Chiar dacă eşecul este cel care ne diminuează din satisfacţie, 
care ne face să regretăm clipele minunate pe care le-am avut la începutul acestei 
săptămâni, se va încerca şi nu discret, ci chiar cu insistenţă, combaterea tendinţei 
de schismă, de fragmentare a gândirii şi orientarea sa spre zone care nu sunt 
concludente pentru întreg. 

Întregul ansamblu al zilei ne aminteşte de faptul că forţa apei, acum, prin 
plasarea unui număr mare de planete pe acest element, aduce o combinaţie 
riscantă de calităţi şi defecte, acelea care urmăresc să transforme relaţionarea, 
schimbul care-l face individul cu mediul său de apartenenţa, într-o armă 
redutabilă. Instrumentele de atac, prin careul lui Venus cu Uranus, sunt 
ciudăţeniile comportamentale, picanteriile din viaţa intimă, ambiţiile susţinute pe 
jigniri, atitudini negative, acelea care neagă fără argument, care opun rezistenţă 
fără raţiune ori care subminează autoritatea din invidie sau gelozie. Toate aceste 
elemente întreţin dezordinea mentală, iar dezordinea mentală, cum bine ştim, 
generează dezordine comportamentală, adică absenţa unui ţel precis care să 
unească ideile, care va genera o evidentă lipsă de coordonare. 

Sunt mulţi oameni care nu se preocupă deloc de această latură a 
autoeducaţiei. Aceasta este însă o ciudăţenie care vine adesea din zodiile de apă. Fie 
că vine din Rac şi aduce uşurinţă în a se închide şi prin necomunicare să fie rupt de 
realitatea înconjurătoare, fie că apare din Scorpion care devine sclavul ambiţiilor şi 
care face negoţ cu minţile şi sufletele celorlalţi pentru că nu se poate vedea altfel 
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decât ca un administrator de valori pe care, paradoxal, şi le limitează singur, fie că 
vine din zodia Peşti cea care îi acordă individului prerogative nesfârşite făcându-l 
alunecos și neavând aderenţa la nimic, atunci nimic substanţial nu-l poate 
modifica, ci pluteşte în derivă, în voia unor curenţi arătându-se cunoscător al 
apelor în care se mişcă. Atunci când survine o combinaţie între aceste trăsături 
negative, aşa ca acum, când fiecare guvernator al zodiilor de apă participa la un 
unghi negativ (Luna se afla în careu cu Axa Dragonului, Pluton în careu cu Uranus, 
Neptun în careu cu Marte) toate implicaţiile pozitive care se construiesc prin 
fuziunea lor, toate calităţile remarcabile care se vor manifesta prin trigoanele care 
se realizeze vor avea o direcţie eronată, adică în mod natural ele nu vor susţine 
demersurile publice şi nici pe cele personale doar pentru că sunt trigoane, ci vor 
deveni expresii benefice ale unor intenţii negative. 

Astfel, careul lui Venus cu Uranus, care domina trăsăturile acestei zile, pe 
fondul puterii în crescendo a elementului apă (emoţie, sensibilitate, maleabilitate, 
memorie, ambiţie, romantism) va urmări autolezarea unui traseu prin renunţare, 
schimbarea direcţiei, inversarea atitudinii, implicarea altor persoane ori adoptarea 
unei atitudini greşite prin care individul va considera că va putea face totul de unul 
singur. Prin aceste direcţi generale, individul va îmbrăţişa refuzul binelui, însă nu o 
va face intenţionat, va considera că acestea sunt cele mai bune soluţii, cele mai 
bune mijloace de care poate uza, cele mai corecte metode şi argumente. Uranus, 
prin relaţia sa proastă cu Pluton, va compromite acum o etapă a unui demers prin 
faptul că îndreaptă alegerile individului spre situaţii neprevăzute pe care, până 
acum, le-a evitat. 

Astfel, cele două direcţii negative (careul Venus-Uranus, careul Lunii la Axa 
Dragonului) aduc o mare varietate de combinaţii atunci când sunt privite în 
contextul social, atunci când individul are nevoie de acţiune, când societatea îl 
îndeamnă să mai facă un pas în demersurile sale. Destinul (careul Luna-Axa 
Dragonului) nu-l va ajuta să se regleze prin apelul la acumulările pe care le-a 
comportat în luna anterioară, şi nici combinaţiile sau legăturile neobişnuite nu vor 
putea să pună aceste direcţii ale destinului pe drumul cel bun, dacă a luat-o razna. 
Cele două direcţii nu se pot combina, dar nici nu se vor ajuta, ci vor fi menţinute în 
această albie a instabilităţii convingându-l pe individ că eşecurile şi nemulţumirile 
pe care le trăieşte sunt reale şi sunt cauzate de deciziile sale proaste. În realitate, nu 
este aşa. 

Prin urmare, 13 iunie ne aşterne la picioare episoade sociale în care atât 
ambiţiile, cât şi aspiraţiile individului devin expresii ale unor căutări care se susţin 
fie pe demersuri sociale ample, legate de profesie, realizare socială, dobândirea 
maturităţii într-un domeniu, fie de plăceri puternice pe care individul urmăreşte să 
şi le satisfacă. 

Ziua este apăsătoare prin instabilitate şi poate aduce o lezare personală 
majoră, dacă această instabilitate iese din sfera oscilaţiilor şi intră în cea a lipsei de 
control. Neputinţa de a controla un gând, de a avea o reacţie bruscă la un stimul, 
fără să ne fi aşteptat la întâlnirea sa este cu totul şi cu totul altceva decât a 
programa o ieşire, a pune pe seama episodului inopinat o schemă distructivă pe 
care și-au pregătit-o din timp. Oportuniştii, dar şi cei care caută pretexte pentru a 
se exprima în maniera proprie, vor fi încurajaţi azi şi prin reacţiile lor, prin 
acumulările încordate, prin frustrările lor, prin vibraţiile lor dense pe care le au să 
transforme energia astrală concentrată a elementului apa într-o formă de energie şi 
expresie conform cu nivelul lor. Unghiurile acestei zile sunt încordate, dar 
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încordare înseamnă uneori aderență, iar aderența ne modelează caracterul, ne 
şlefuieşte, dar, când este prea multă, abuzează, aşa cum se întâmplă acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne proteja gândurile bune, 
intenţiile concrete pe care le-am hrănit până acum cu ieşiri temperamentale, cu 
nemulţumiri de momente pentru că, dacă nu am urmări să ne aratăm aşa până 
acum, în mod sigur azi devenim victimele unor energii nedorite cu care intrăm în 
rezonanţă şi prin intermediul cărora vom fi tentaţi să acţionăm. Fiţi aşa cum aţi fost 
şi până acum şi nu vă lăsaţiîn voia impresiilor modificate de energia acestei zile 
pentru că modelarea ei nu se va opri şi, pe nesimţite, în timp, va deveni corozivă. 

 
Vineri, 14 iunie 

Vineri 14- 6-2013  6:12     Sun (Gem) Sex (Leo) Luna 
Vineri 14- 6-2013 13:06   Venus (Can) Tri (Pis) Chiron 
Vineri 14- 6-2013 14:14    Luna (Leo) Sex (Gem) Jupiter 
Vineri 14- 6-2013 19:25    Luna (Leo) --> Virgo 
Vineri 14- 6-2013 20:34    Luna (Vir) Sex (Can) Lilith 

 
Pe ultimul segment al zodiei Leu, Luna ne ameninţă cu împlinirea unor 

dorinţe, cu finalizarea unor demersuri, deci numai cu lucruri bune. Invitaţia ei la 
bucurie şi destindere va suna ca o ameninţare pentru că prin sextilul luminariilor, 
prin trigonul lui Venus cu Chiron valorile pe care le modelează acum oamenii sunt 
lovite de tristeţe, iar atingerea doare chiar dacă ea este producă de un îndemn spre 
candoare şi dragoste. 

Când Venus şi Chiron sunt în trigon oamenii reuşesc să inventez soluţii acolo 
unde nu există, să transforme, aşa cum ni se spune în poezia argheziană, bubele, 
mucegaiurile şi noroiul în frumuseţi adânci, în lucruri magnifice, în opere de artă 
care nu numai să impresioneze conștiința, ci să şi diminueze suferința, durerea şi să 
aline sufletul atins de tristeţe. Finalul tranzitului prin Leu aduce Luna într-o stare 
contemplativă. Orice informaţie care vine spre individ răsună acum altfel, totul 
vibrează şi ni se înfăţişează printr-o mare diversitate conducând gândirea spre a 
ridica nivelul de înţelegere şi oferi expresiei individuale o forţă care să fie cel mai 
mult centrată în inspiraţie. 

Combinaţiile astrale de acum ne aduc în față ideea de picătură, aceea care se 
scurge de la mari înălţimi şi care îşi păstrează în cădere forma şi structura, cea care 
poate îmbrăţişa orice formă, chiar dacă aceasta nu deţine conținutul cel mai bun, 
cea care aduce puterea şi flexibilitatea în faţa căreia până şi lumina îşi deschide 
sufletul ei imaculat, răsfirându-şi braţele de culori şi umbre. Sensibilitatea şi forţa 
îşi vor da mâna azi încălzindu-ne sufletul şi ajutându-ne să vedem în orice demers 
forţele imaculate ale vaporilor de apă ori limpezimea şi concentraţia apelor de 
adâncime, răcoarea apei de munte sau fierbinţeala apei din cazan. Această formă de 
libertate care ne vine din îmbinarea dorinţei de a reuşi cu plăcerea de a descoperi 
esenţa evenimentului ne va duce în postura de a susţine o idee care până acum 
făcea parte din intimitatea neexprimată. Zgomotul de fond se estompează şi 
mesajul, informaţia pe care apa o poate transfera intactă prin statutul său de 
vehicul captează atenţia şi îi îndeamnă pe cei care sunt sensibili la ritmul de 
transformare al naturii să se apropie de înţelesuri noi ale vieţii, să se deschidă către 
oameni, să-i accepte mult mai uşor, să-i asimileze, să-i tolereze ori să nu le 
reproşeze nimic. Asta se înţelege prin a pune un litru de apă într-un recipient de 
500 ml, asta înseamnă să concentrăm forma iniţială sub impusul unei presiuni pe 
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care o putem face fără a distruge forma, fără a compromite vehiculul, dacă 
instrumentele de care uzăm permit aceste intervenții. 

Omul obişnuit se va pierde în faţa acestor beneficii, le va savura la maximum 
şi se va delecta inclusiv cu gândul că unele dintre ele sunt definitive. În prima parte 
a zilei, când Luna încă se afla în Leu, această căldură a contactului, aceste 
schimburi de valori, aceste promisiuni ori susţineri sunt reale, însă când, spre 
seară, Luna va trece în Fecioară, contractând totul şi aducând în centrul atenţiei 
conceptul de raţie, porţie, fragment, segment, sustragerea izvorului de linişte şi 
mulţumire va ridica un mare semn de întrebare referitor la sinceritatea acestor 
situaţii. Cei care sunt sensibili, care se încarcă de iubire, lumină, înţelegere, adică 
putere, doar trăind anumite ipostaze, aşa cum ar trebui, nu cărându-le tot timpul 
cu ei, prin imagini, filme, obiecte de patrimoniu, certificate de atestare, vor trăi 
adevăratul beneficiu al acestei zile şi se vor lăsa în voia unui flux pe care îl vor putea 
reinventa doar amintindu-şi cum au fost oamenii pe care i-au întâlnit în această zi. 

Cei care lucrează cu energia, care sunt puternici şi ştiu că manifestarea 
unghiurilor planetare sunt purtătoarele unor semne de evoluţie remarcabile, cu 
toate că nu sunt spectaculoase, vor înţelege, chiar spre seară, când Luna va fi în 
Fecioară şi va împlini un sextil cu Lilith, că nimic din ceea ce se întâmplă nu este 
îndreptat împotriva lor, că lipsa de consens vine în primul rând din faptul că 
oamenii au dreptul la păreri personale pe care acum nu vor şti să şi le armonizeze 
cu ale celorlalţi. Sextilul Luna-Lilith, cu Luna în Fecioară şi Lilith în domiciliul 
Lunii pune această greutate pe beneficiul neînţeles, pe oportunitatea de a afla 
adevărul şi de a nu şti ce să facem cu el, de a ne afla în faţa unei porţi care se 
deschide, ca în poveşti, dar care să nu aibă dincolo de ea asfalt, ori măcar drum 
pietruit, ci drum de pământ sau chiar o vale imensă unde nimeni nu a pus până 
acum piciorul. Noutatea este acum percepută greşit, este înţeleasă eronate şi 
eroarea absolută pe care am putea să o facem azi va fi cea dată de caracterul decisiv 
al acestor impresii. 

În prima parte a zilei adâncimea raporturilor dintre oameni sau cele dintre 
oameni şi obiectele lor de patrimoniu îi va ajuta pe aceştia să descopere ce îi ajută şi 
ce nu, ce le ridică nivelul de percepţie şi ce îi sperie. Cei care nu văd în episoadele 
acestei zile momentul de pace, clipa care face în locul său totul, lui revenindu-i doar 
rolul de a accepta diversitatea, extinderea (sextil Luna—Jupiter), devine un om 
posac, nemulţumit de ceea ce are, nu de ceea ce-i lipseşte. 

Prin urmare, 14 iunie este o zi de mare răspundere în faţa vieţii. Mulţi îşi 
vor îndrepta atenţia spre evenimentele sociale, considerând că succesul le vine de 
acolo, că nemulţumirea le vine din sincopele care se produc în această zonă, că de 
reuşită sau eşec societatea, grupul, comunitatea, atmosfera, natura ori planeta în 
ansamblul ei poartă întreaga vină. Cei care au în desfăşurare un demers, care au 
fost educaţi să judece oamenii după faptele lor şi care sunt tot timpul pregătiţi să 
facă faţă la ceea ce vine spre ei au parte de un dialog interior puternic şi epuizant. 
Aproape că nu se recunosc pentru că le tot vin în minte episoade complicate în care 
nu au fost la înălţimea aşteptărilor, când nu au fost nici măcar cum sunt de regulă, 
puternici, dominatori ori siguri pe ei, ci au oscilat şi au cedat în fata unei confuzii. 
Spre seară, aceşti oameni se vor lăsa consumaţi de ceea ce ar fi putut face, dar nu 
au făcut, de raporturile sociale care i-ar fi dus mai departe dar nu s-a-ntâmplat 
asta, de ceea ce au pierdut şi nu mai pot recupera. Nu se recunosc în această 
ipostază lacomă mai ales că nimic din ceea ce se consumă azi nu le incită lăcomia. 
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Spre seară, când Luna va trece în Fecioară, oamenii se vor simţi mai 
puternici prin constrângere, prin renunţare, prin privaţiuni ori prin stabilirea unor 
reguli de la care să nu se abată. Plaja acestora se va întinde de la a stabili să nu se 
mai gândească la ceea ce îi întristează, până la a stabili un alt program de lucru, o 
altă strategie. Scopul în sine vine din faptul că Luna în Fecioara îi va îndrepta pe 
oameni spre un target greşit. Ei vor neglija momentul în care îşi pierd controlul 
considerând că dacă acest lucru nu se produce în interiorul celulei asupra căreia se 
aplică regulile, nu vor conta. În viaţă totul contează, tocmai de aceea binefacerile 
acestei zile, cele care ne pun în faţa unor adevăruri virgine, în faţa unor realităţi pe 
care le asimilam greu tocmai pentru că sunt noi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne deschide mintea, de a 
gândi liber, în afară regulilor, prejudecăţilor, în afara a ceea ce ştim că poartă 
amprenta obişnuitului, pentru a descoperi că orizontul cunoaşterii se poate extinde 
prin îmbogăţire, nu doar recunoaştere. 

 
Sâmbătă, 15 iunie 

Sambata 15- 6-2013  5:36    Luna (Vir) Sex [Sco] Saturn 
Sambata 15- 6-2013  5:48    Luna (Vir) Opp [Pis] Neptune 
Sambata 15- 6-2013  9:04   Venus (Can) Tri [Sco] North Node 
Sambata 15- 6-2013  9:41    Juno [Aqu] S/R 
Sambata 15- 6-2013 16:03    Luna (Vir) Squ (Gem) Mars 
Sambata 15- 6-2013 16:04    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Sambata 15- 6-2013 22:03    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 
Sambata 15- 6-2013 23:55    Luna (Vir) Sex [Sco] North Node 

 
Ieri, Venus a trimis un trigon către Chiron din Peşti, iar acum va trimite unul 

către Capul Dragonului din Scorpion, împlinind acest unghi cu puţin timp înainte 
ca Junon să intre în mers retrograd. Luna, în plin tranzit prin Fecioară, va pune 
însă în dificultate fiinţa care nu doreşte să muncească pentru rezultatele sale, care 
se înconjoară de oameni care să-i facă pe plac şi o va constrânge să traverseze 
situaţii în care nimeni să nu o poată ajuta. Din Fecioară, Luna se opune planetelor 
din Peşti şi sentimentul dăruirii intră într-un uşor regres. Având nevoie de alţi 
oameni care să facă muncile, să le îndeplinească visele, cei leneşi vor prefera azi să 
fie numiţi zgârciţi, posaci, morocănoşi, izolaţi, decât aşa cum sunt – fățarnici. 

În realitate, prin intrarea lui Junon în mers retrograd se dezvoltă o direcţie 
stranie în care inversiunea, ciudăţenia, absurdul, excentricitatea par să fie 
elementele care îi apropie pe oameni, mai mult decât calităţile morale, 
verticalitatea ori hărnicia. Gândindu-se la faptul că oricât de mult ar primi nu-i 
mulţumesc, cei leneşi trec în cealaltă extremă, refuzând tot ceea ce li se oferă şi 
cerând ceea ce nu li se poate oferi. Astfel, mulţi vor realiza că acumulează pentru a 
risipi şi se vor simţi mult mai apropiați de atitudinea trubadurului care îşi trăieşte 
viaţa cântând despre iubire şi molipsindu-i pe oameni cu optimismul şi speranţa sa 
de viaţă. Din nefericire, retrogradarea lui Junon şi anumite unghiuri care se 
împlinesc azi nu sunt singurele elemente de factură astrologică menite să-l 
încurajeze pe individ să se apropie mai mult de imitaţie, decât de autentic. Aşadar, 
vom vedea trubaduri numai în emisiunile tv, ori în spectacole plătite cu bani grei în 
care aceşti farisei le vorbesc oamenilor despre curajul de a trăi liberi, despre 
puritatea sufletului, despre deschiderea către valorile înalte ale spiritului, despre a-
şi oferi zilnic dovezi că sunt mai puternici, mai luminoşi, mai iubitori, însă numai 
prin informații, nu prin exemplu personal. Sintagma �să faci ce spune preotul nu ce 
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face el� care circulă frecvent prin folclorul religios este o altă dovadă în favoarea 
acestui fariseism ridicat la rang de regulă. 

Trigonul lui Venus din Rac la Capul Dragonului din Scorpion vine să 
agreseze aceste false elemente de putere, aceste false expresii pentru că ele 
agresează conştiinţa adevărată. Mintea va fi azi îndreptată spre a judeca elementul 
fals, persoana care se preface mai mult şi mai periculos, entităţile care îţi injectează 
veninul sub piele repetându-ţi aproape hipnotic �Să ai încredere în mine� moment 
în care îşi înfăşoară mai tare coada în jurul gâtului. Adevărul prezentat în formă 
brută, prin exemplul personal, prin puterea argumentului nonverbal va juca un rol 
esenţial în a demonta acestor fiinţe penibile scenariile periculoase. Azi multe dintre 
aceste scenarii sunt dejucate şi ies la suprafaţă chipurile adevărat. Cei care sunt 
atenţi la gafele pe care le fac cei din jur, la încurcăturile de care au parte vor reuşi 
destul de repede să-i identifice şi pe cei care îndeplinesc acest rol de fiinţe făţarnice. 

O altă trăsătură a trigonului Venus-Capul Dragonului este aceea de a 
echilibra balanţa aspiraţiilor. Dacă zodia Rac aduce tenacitatea că principala 
calitate, ambiţia din Scorpion va fi mult încurajată, iar armonia care survine din 
unghiul care se construieşte acum va îndrepta demersurile sociale spre un echilibru 
foarte util acum. Putem vorbi aici despre raporturi de familie către intră pe un 
făgaş normal, despre redresarea situaţiei financiare, despre primirea unei 
recompense ori despre evidenţierea unor merite profesionale, însă nu pe ascuns, nu 
într-un cadru restrâns, ci în comunitate. 

Spre seară, când Luna şi Chiron vor trece prin opoziţie mulţi îşi vor da seama 
că atunci când se gândesc la boală, la sărăcie, la despărţire mintea nu mai 
funcţionează corespunzător, iar judecăţile pe care le emit, nu doar că sunt 
răsturnate, dar aceste procese mentale chinuitoare, aceste gânduri îi obosesc mult 
şi îi slăbesc. Au însă o şansă teribilă ca din aceste frământări să le apară o idee 
(sextil Luna-Capul Dragonului), una chiar năstruşnică pe care să mai aibă şi curajul 
necesar să o pună în aplicare şi care va reuşi să aducă un strop de bucurie peste 
fundalul acesta complicat. 

Prin urmare, 15 iunie ne îndeamnă să ne revizuim sentimentele, să le 
urmărim cu o mai mare atenţie desfăşurarea şi să ne corectăm acele elemente de 
comportament pe care le-am alimentat până acum din neglijenţă. Intrarea lui 
Junon în mers retrograd până pe 24 septembrie pe de o parte va constrânge ideea 
de asociere, punând-o pe alte baze, iar pe de altă o va extinde spre o zonă sterilă în 
care de dragul diversităţii să se facă un teribil compromis în privinţa calităţii. În 
ciuda aparenţelor, retrogradarea lui Junon în Vărsător este semn de asocieri 
multiple alese fără a utiliza un criteriu, în voia primului impuls şi fără 
discernământ. 

De partea cealaltă, această libertate de a ne asocia, de a ne deschide sufletul 
către cei mulţi şi de a ni-l închide către cei apropiaţi, conţine şi un semn de 
evoluţie, acela care ne spune că, prin aceste unghiuri, din diversitate ne vor veni noi 
oportunităţi, noi deschideri, chiar noi informaţii. Cu cât rezistăm tentaţiei de a ne 
risipi, acceptând diversitatea la care suntem acum invitaţi, cu atât puterea 
personală va creşte, însă nu prin sporirea cantităţii de energie sau prin ecoul pe 
care îl poate obţine un gest pe care un individ îl poate face față de comunitate. La 
momentul oportun celui muncitor şi respectos, celui care respectă omul, nu-l 
foloseşte pentru propriile dorinţe, i se va răspunde printr-un val imens de apreciere 
şi energie pozitivă. Lucrurile însă se mişcă încet, Junon nu are o deplasare rapidă şi 
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tocmai de aceea atenţia pe paşii mici, răbdarea şi respectul sunt elementele absolut 
esenţiale pentru a construi ceva frumos prin ceea ce vine acum din cerul astral. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne diminua pornirile, 
indiferent de calitatea lor. Căutând valoarea de mijloc ajungem să descoperim că 
viaţa este extrem de generoasă pentru că orice redimensionare a dorinţelor, prin 
expansiunea ori prin diminuarea implicaţiilor personale, înseamnă maturizare. 

 
Duminică, 16 iunie 

Duminica 16- 6-2013  1:34    Luna (Vir) Sex (Can) Venus 
Duminica 16- 6-2013  8:05    Luna (Vir) Sex (Can) Mercury 
Duminica 16- 6-2013 12:17  Chiron [Pis] S/R 
Duminica 16- 6-2013 20:23     Sun (Gem) Squ (Vir) Luna (Half Luna) 

 
Chiron intra azi în mers retrograd şi ne aduce un refuz privit ca motivaţie în 

selecţia pe care retrogradarea lui Junon ne-o impune. Când asteroidul spiritualităţii 
intră în mers retrograd oamenii au o altă percepţiei a timpului, se consideră 
răspunzători de ceea ce nu au reuşit să obţină şi somatizează nemulţumirea lor pe 
zonele folosite în exprimare sau locomoţie. Refuzul valorilor spirituale va lua azi 
înfăţişarea unei înţelegeri apărută ca urmare a desprinderii de un tip de acţiune. 
Chiron va fi retrograd până pe 19 noiembrie, deci jumătate de an, având o 
importantă contribuţie la ceea ce reprezintă 2013 – ca an al încercărilor dezvoltate 
în raport cu propria persoană. 

Ultima zi a săptămânii ne supune unui test de maturitate important. Efortul 
de înţelegere sau chiar efortul fizic, acela care îi spune individului că informaţiile 
deţinute sunt valide, că deţine suficientă energia pentru activități dinamice şi că 
acţiunile anterioare i-au ridicat nivelul sau l-au făcut să-şi piardă timpul în 
activităţi lipsite de valoare. Apropierea de materie devine astfel un argument în 
favoarea dezamăgirii şi multe dintre refuzurile ce vin din sfera spiritualităţii ori 
care se constituie ca argumente pentru a ne depărta de această zonă sunt intense şi 
în timp devin adevărate probe care ne scot în evidenţă nivelul de înţelegere, 
calitatea cunoştinţelor, disponibilitatea, rangul, puterea. 

Din Fecioară, Luna va trimite raze puternice în direcţia lui Venus, dar şi în 
direcţia lui Mercur cerând argumente, motivaţii ori pentru a descoperi noi 
preocupări. Schimbarea care vine din partea lui Chiron şi care îi lasă pe unii 
descoperiţi în faţa unor situaţii care nu mai vor să meargă de la sine, fără acei 
susţinători care îşi alimentau singuri convingerile, impune fondului emoţional un 
alt sprijin sau racordarea la un alt izvor. În felul acesta, stabilitatea va fi 
dependentă de muncă, de perseverență, de duritatea cu care se impune o selecţie pe 
evenimentele comune ale vieţii, pe ataşamentul pe care-l vor dezvolta. 

Chiron retrograd nu-i va evidenţia pe cei care au valori spirituale, ci va aduce 
în viaţa fiecăruia încercări legate de modul cum se pot descurca fără susţinerea 
unui fond subtil, fără noroc, doar prin efort prin muncă. Pentru că retrogradarea lui 
Chiron nu este un fapt neobişnuit (apare în fiecare an), ci este deja înscrisă în 
conştiinţa individuală ca un element necesar şi se traduce prin nevoia de a alterna 
procedurile de cunoaştere, instrumentele de lucru, de a evalua activităţile de până 
acum urmărind cât de valabile sunt rezultatele şi cât de durabile ori stabilind care 
sunt valentele ori priorităţile pe care viaţa le cere acum. 

Chiron în Peşti are însă o componentă care păcăleşte foarte uşor prin 
uşurinţa cu care se extinde în zona socială folosind mijloace de exprimare extrase 
din zona spiritualităţii. El îi expune pe oameni prin înţelegere şi iertare laică, prin 
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blocarea exprimării unor valori puternice şi adânci la nivelul comun de 
manifestare, construind o identitate socială solidă, valoroasă din punctul de vedere 
al convieţuirii, însă periculoasă din puntul de vedere al aprofundării vieţii 
spirituale, de acolo de unde au apărut aceste valori. El îi va face pe oameni foarte 
religioși ori pasivi în fața răutăţilor unei societăţi orientate spre distrugere de 
valori, pe de o parte protejând aceste valori prin puterea exemplului personal, iar 
pe de altă banalizându-le menţinându-le într-o zonă în care nu pot fi nicidecum 
aprofundate. 

Acestea reprezintă de fapt etape intermediare adoptării unor mijloace mult 
mai puternice de transformare a fiinţei şi din acest moment al deciziei se părăseşte 
zona comună a manifestărilor astrale, rezonând cu alte acorduri. Astfel, zona 
comună, cea care aduce zilei nevoia de confirmare, se transformă în certitudini, 
într-un probatoriu în favoarea alegerii, de parcă prin tot ceea ce s-a realizat în 
ultimele luni s-a pregătit această decizie pentru că adoptarea ei să nu implice alte 
complicaţii. 

Prin urmare, finalul săptămânii va dori să ne lumineze calea cu o 
apropierea de acele valori care sunt puternice prin tradiţie, prin modul cum sunt 
organizate, prin caracterul lor evident, prin uşurinţa cu care se pot argumenta ori 
se strecura prin hăţişul unei vieţi sociale complicate ori agresive. Pentru unii, 16 
iunie va constitui momentul în care îşi vor încheia un post de gânduri, de fapt, când 
se vor decide să facă o pauză în practica spirituală, când o vor schimba cu o altă 
preocupare ori când se vor inventaria prin rezultatele concrete pe care le-au obţinut 
până acum. 

Dacă viaţa interioară va comporta o schimbare de registru, cea socială va 
căuta un alt sprijin, un alt izvor pentru a se manifesta corect şi fără perturbaţii în 
procesele aflate deja în derulare. Dacă în aparenţă oamenii îşi vor menţine 
preocupările lor se va întâmpla pentru că au reuşit să găsească repede motivaţiile 
necesare, dacă nu, criza prin care vor trece va fi una care se va susţine pe mânii, 
regrete, refuzuri sau chiar abuzuri în faţa cărora individul nu a avut nimic de spus. 
Acum, sustrăgându-se acelui context în care o regulă, un obstacol moral ori o 
condiţionare socială nu l-a lăsat să reacţioneze va dori să intervină pentru a regla 
acel episod şi a merge mai departe cu conştiinţa împăcată ori cu o mulţumire 
perfidă, cea a omului care se simte răzbunat. 

Pentru că deciziile acestei zile au în mişcarea lor o notă încordată, 
recomandarea este aceea de a ne lăsa în voia acestei revizii, de a păşi cu dreptul 
spre această zona a verificării ori reinventarierii calităţilor personale fără grija că 
probatoriul pe care-l avem este incomplet, fără a dezvolta alte înclinaţii doar pentru 
a demonstra ceva. Există riscul supraaprecierii, a hrănirii unui ego spiritual acela 
care confundă ambalajul cu conţinutul şi-şi construieşte un întreg sistem de valori 
pe această confuzie. Cuminţenia sufletească este ceea ce ne poate proteja de toate 
riscurile pe care le implică predispoziţiile de azi. 
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Săptămâna 17-23 iunie 2013 ne invită la o aventură a conştiinţei. 
Deschiderile mentale ori cele afective sunt abordate în acest interval de o manieră 
atât de amplă şi atât de puternică încât vom avea impresia că această săptămână 
este una dintre cele mai puternice şi mai speciale de peste an pentru că adună 
întâmplări bune şi rele în acelaşi spaţiu în modul în care nu ne-am putut închipui 
vreodată. De la sextilul lui Marte cu Uranus, din prima zi a săptămânii, până la 
Luna plină, împlinită când Soarele numai ce intrase în Rac şi lăsase în urmă 
conjuncţia cu Lilith, accentuează legătura specială care se realizează între zodiile 
Gemeni şi Rac, pe de o parte, şi Săgetător şi Capricorn, de cealaltă parte. Luna plină 
din Rac are asupra oamenilor un rol aparte, pentru că pune forţa Lunii, cea care 
stăpâneşte acest semn, într-o contradicţie, adică să se simtă ca acasă într-un alt 
spaţiu (în Capricorn este în exil). Întregul tablou va aduce putere inversiunilor, 
gândurilor răsturnate, magnetismul necuviincios, deci se va intensifica nefirescul şi 
indecența până la limita dintre normal şi patologic. Am indicat încă de la începutul 
anului că această săptămână deţine o componentă revendicativă, dar nu neapărat 
prin explozie, prin distrugere, aşa cum am tot parcurs de la începutul anului până 
acum, ci prin înăbuşirea unei revolte care va pune o mare presiune pe conştiinţa de 
grup generând, prin asta, o altă revoltă şi abia aceea va fi reprezentativă pentru 
perioada pe care o traversăm. 

Omul obişnuit va percepe toate acestea cu o mare surprindere. Mulţi se vor 
întreba de ce problemele care par să se fi încheiat nu s-au şters din conştiinţa de 
grup, de ce un personaj penibil nu-şi acceptă locul, poziţia, de ce nu se linişteşte şi 
de unde are atât de multe resurse pentru a face din nou probleme. Nu se ştie, adică 
noi, cei care studiem astrologie, nu ştim precis de unde primesc aceşti oameni 
puteri. Ştim însă că există un plan de modificare a conştiinţe de grup, că racordarea 
cu convingere la izvoarele binelui ori pur şi simplu ridicarea nivelului de conştiinţă 
se face prin decizii categorice şi se pare că suntem în etapa în care avem nevoie de 
încă o dovadă referitor la ce fel sunt acele personaje, care le este calitatea faptelor 
ori ce fel de urme pot lăsa. Aceasta înseamnă pentru săptămâna de față o aventură 
a conştiinţei şi intensitatea dovezii va veni, pe de o parte, direct proporţional cu 
negaţia formulată, iar pe de alta cu cantitatea de energie pe care dorim să o 
investim. 

Anul acesta nu ne vom bucura de o conjuncţie Soare-Jupiter ca de un izvor 
de bucurie şi bunăstare. Aceste energii vin spre noi, dar având Luna neagră în 
preajmă le vom plăti scump, poate prea scump ori vom da ceva la schimb, aşa cum 
fac demonii care prin troc aleg să nu intervină la vedere în vieţile celor slabi de 
înger, în destinul celor care nu ştiu clar ce vor să facă în această viaţă. 

La nivel comun, săptămâna este marcată de o importantă schimbare de 
registru. Încă un element părăseşte zodia Gemeni (Soarele) şi chiar dacă se apropie 
de Lilith şi întâlnirea lor nu este bună pentru oameni, instrumentele de comunicare 
sunt eliberate. Nu vom mai avea ce să comunicăm pentru că totul se va scufunda, 
întreaga existenţă se va duce spre adâncuri căutând răcoarea şi liniştea de pe 
fundul mării, însă acolo vor da de alte pericole. Cei care scriu, care practică o 
meserie în care este importantă informaţia, care prospectează noul, care colectează 
date ori se ocupă de prelucrarea lor sunt eliberaţi de o sarcină periculoasă, sunt 
mutaţi în alt departament ori li se cere să se ocupe doar de ceea ce ştiu sau au 
dovedit că au experienţa şi doar din această zonă le va veni aprecierea şi 
recunoaşterea. 
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17-23 iunie 2013 este săptămâna în care totul merge spre un crescendo 
interesant ce va culminează cu Luna plină de duminică. În tot acest carusel, jocul 
cu energiile, exercitarea unei presiuni asupra anturajului prin manipularea 
mesajului, prin abordarea unei alte mimici, prin folosirea unui alt mesaj ori prin 
concentrarea celor care sunt folosite deja va face din acest interval o săptămână a 
succesului nevăzut ori a reuşitei care compromite. Din această cauză nu trebuie să 
ne luăm după cei care vând iluzii şi care vor anunţa că prin atingerea lui Jupiter 
Soarele va trimite oamenilor lapte şi miere şi că prosperitatea ne va atinge pe toţi. 
Anul acesta nu se va întâmpla aşa, ci abundența ne va apărea sub alt chip, unul 
neplacut, hidos, obositor. Cei care lucrează cu energia, care sunt obişnuiţi să 
citească mesajul vieţii altfel, prin simboluri, prin nonverbal, prin stări ori prin 
translatări în alte stări ale conştiinţei, vor avea o săptămână bogată pentru că vor 
înţelege ori vor vedea concret ce îi ţine legaţi în suferință şi care este cel mai scurt şi 
mai eficient drum spre izbândă. 

Cei care nu sunt obişnuiţi să lucreze în acest mod şi se hrănesc cu lucruri 
mici numind acest puţin �concret� sau �realitate� sunt avertizaţi că vor avea o 
săptămână intensă, care nu numai că îi vor epuiza obligându-i să ţină piept la un 
adversar invizibil sau inexistent, dar le vor oferi recompense penibile pentru a-i 
opri din orice demers care i-ar putea duce spre lumină. Dacă celui preocupat de 
lumea spiritului acest îndemn la recompensele lumii nu-i spune nimic, omul 
comun se va zbate între două lumi numind toată această tensiune, stres, 
supravieţuire, sacrificiu, ambiţie, vanitate. Nu trebuie decât să-şi deschidă mintea 
spre ceea ce nu este atins de acest compromis, doar atât, pentru a vedea lucrurile de 
sus şi a înţelege că nimic nu este îndreptat spre el, nici măcar recompensele. 
Atingând acest stadiu al gândirii libere, în afară prejudecăţilor sau şabloanelor, va 
ieşi din această săptămână mai curat, mai sigur pe el, mai puternic şi mai atent la a 
recunoaşte lumea, nu la a şi-o deforma, să semene cu puţinele lucruri pe care le ştie 
despre ea. 

Avertismentul acestei săptămâni ține de căutarea adevărului, nu invocarea 
lui. Căutarea implică de la sine invocarea lui, însă invocarea sa nu presupune 
căutarea. A considera că e mai uşor să invoci ceva ce are o mai mare mobilitate 
decât tine este o aroganţă pe care universul o sancţionează dur în această 
săptămână. 

 
 
Luni, 17 iunie 

Luni 17- 6-2013  0:25    Luna (Vir) Squ (Gem) Jupiter 
Luni 17- 6-2013  4:18    Luna (Vir) --> Libra 
Luni 17- 6-2013  5:53    Luna (Lib) Squ (Can) Lilith 
Luni 17- 6-2013 18:19    Mars (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Luni 17- 6-2013 23:39    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 

 
Sextilul pe care Marte şi Uranus îl împlinesc azi este un unghi privit cu ochi 

buni de astrologi însă care, de fiecare dată, aduce surprize, unele dintre ele de mare 
amploare, care vor combina puterea de înţelegere, abilitatea de a deschide noi 
drumuri, de a pune o picătură de mister în demersul cel mai amplu şi mai dinamic 
unde protagoniştii nu se aşteptau deloc. Acest sextil, înainte de toate, conferă 
dinamism, iniţiativă, nevoie de explorare, de extindere spre mari spaţii şi, implicit, 
de a face mişcări ample, îndrăzneţe, curajoase. Ambivalenţa sa vine din faptul că 
Luna, încadrând toate aspectele zilei între careul cu Jupiter, când încă se afla în 
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Fecioară, şi cel cu Pluton, când a trecut deja în Balanţă, complică lucrurile pentru 
că îi constrânge pe oameni să lucreze pe două fronturi. Între judecată şi ideea care a 
generat-o, între fapta şi maturitatea care ar trebui să o susţină din umbră apare o 
discrepanţă interesantă care va aduce oricărui efort, oricărei direcţii o țintă atât de 
puternică încât mulţi vor considera că sensul acestora nu este ambivalența, ci 
compromisul, considerând că oricât de atenţi vor fi, până la urmă ideea forţă a 
acestui mesaj va ieşi înfrântă şi va conduce evenimentul spre o formă de distrugere 
pe care apoi nu o mai pot repara. Marte din Gemeni se lasă în voia evenimentelor 
neprevăzute iubind lipsa de organizare, precizie ori ceea ce se susţine pe cuvânt, 
exprimare, sunet. Atunci când se întâlneşte cu Uranus din Berbec va urmări prin 
ton, mesaj, prin neprevăzut să lase o urmă a trecerii sale, să schimbe regulile, chiar 
dacă nu are altele corecte pe care să le pună în loc. Nevoia de a înfăptui ceva 
special, de a participa la un mare eveniment fără a avea măcar o ideea asupra a 
aceea ce urmează să se întâmple, fără a avea răspunderea schimbării face parte 
dintr-un plan mult mai mare, acela prin care Uranus, împreună cu Pluton îl 
creionează de mult timp. În felul acesta, observăm că în relaţia individului cu 
societatea ori prin implementarea unor direcţii ce vizează marile spaţii (principalul 
îndemn al acestui unghi) se va merge pe două fronturi. Unul este cel care forţează 
oamenii să gândească mai mult, să proceseze mai multe informaţii, să depună mai 
mult efort, chiar dacă ideea-forţă este una singură. De cealaltă parte, calitatea pe 
care individul şi-o atribuie în acest demers, ce poate fi adesea ireală, susţinută pe 
lipsa de perspectivă şi viziune de ansamblu a lui Marte în Gemeni (el se axează mai 
mult de expresivitate, mai puţin pe esenţă) îi face pe oameni să se simtă 
marginalizaţi, puşi la muncă în defavoarea lor, constrânşi să depună efort 
suplimentar într-o direcţie asupra căreia au făcut recomandări în săptămânile 
anterioare. 

17 iunie este ziua în care recomandările anterioare se transformă în sarcini 
de serviciu, în care nevoia de a ajuta pe cineva devine povară de destin, pentru că 
oscilaţiile îi fac pe oameni să treacă de pe un traseu pe altul, iar cel care va dori cu o 
secundă mai mult să-şi ducă la îndeplinire un plan, adică va urmări să fie cu o 
secundă mai mult pe drumul pe care a pornit, spre finalul demersului, adică în 
clipa de stabilitate, se va vedea singur, trăgând după el ceea ce nu-i aparţine şi 
construind rezultate benefice pe care nu şi le va putea niciodată revendica. 

 Această combinaţie aduce forţei şi expresivității lui Marte din Gemeni 
nevoia de a distruge pentru a face loc liber noilor idei, noii inspiraţii, poate chiar a 
face pur şi simplu loc liber ca, privind, individul să se simtă învăluit de o inspiraţie 
aparte, aceea care-i va spune cu ce să-l umple. Această componentă este însă una 
izolată, pentru că numai creatorii de valori pot controla un asemenea proces, numai 
ei îşi pot lăsa picioarele să-i ducă pe cele mai misterioase drumuri şi nu se vor 
înşela în privinţa faptelor. Ceilalţi, simulând această destindere, această 
abandonare în Mâinile Domnului nu fac decât să arate că au cedat la primele 
complicaţii şi preferă să li se facă, preferă să li se ia ce oricum nu apreciază (voinţa, 
sufletul, libertatea de a gândi şi simţi etc) pentru a fi eliberați de povara unui efort 
pe care nu-l înţeleg. 

Ambivalenţa acestor unghiuri va fi foarte evidentă pentru cel ce trăieşte, însă 
cel de pe margine va fi contrariat de ce persoana care traversează o asemenea 
încercare se comportă ca un om care este legat la ochi. Lipsa lor de cuprindere ne 
conferă o nouă înţelegere asupra unghiurilor acestor zile şi anume că ei fac parte 
din cei care, dacă ar trece prin aşa ceva, ar dezerta, ar vinde tot numai să fie 
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eliberaţi de complicaţii sau durere. Cel care va face efortul necesar de a-l susţine pe 
cel care este la ananghie, adică acela care se aruncă în apă după el pentru a-l scoate 
fără să ştie dacă va putea să înoate până la mal cu noile sarcini în spate, va face 
parte din rândul observatorilor acestei lumi, fiinţele care au în adâncuri o lampă de 
veghe care nu se stinge niciodată şi prin care Duhul Universului le şopteşte, 
devenind prin Suflul acestuia când personalităţi de geniu, când faruri care îi ajută 
pe cei aflaţi în derivă să ajungă la mal, când fiinţe remarcabile care şi-au atribuit 
suferinţe foarte mari pentru a înscrie în conştiinţa comună calea depăşirii lor. 
Aceşti oameni ies azi la lumină, devin cunoscuţi, se va vorbi despre ei, li se va 
aprecia efortul, însă nu pentru că sunt înţeleşi, ci pentru că acum ei devin aerul de 
care avem nevoie. 

Între careul Luna-Jupiter şi careul Luna-Pluton, între condiţionări de factură 
socială şi nevoia de a dovedi că putem, ştim sau avem forţa necesară să facem un 
salt există o forță nevăzută a naturii cea care acţionează fie independent, fie prin 
alte fiinţe care s-au ridicat deasupra celorlalţi şi care se pot modula după nevoile de 
acum. Suferinţa şi înfrângerea ei face parte din schema acţiunii de azi pentru că 
vom mobiliza cantităţi imense de energie. 

Omul comun va percepe ca fiind o zi agitată, încărcată de dovezi ale puterii 
sau cunoaşterii, în care îi sunt lăudate doar anumite trăsături ale fiinţei, dar care 
nu-l va mulţumi pentru că doar i se promite împlinirea, finalitatea, însă drumul 
până acolo tot el trebuie să-l facă. Pentru el este o zi în care munceşte mult, mai 
mult decât altădată, cu grijă, cu teamă, dar care va fi încununată de o anume 
mulţumire că a mai făcut un pas, că a strâns apoi o suma de bani pentru o achiziţie, 
că şi-a făcut nişte rezerve pe care va şti precis unde şi cum le va cheltui. Pe lângă 
acestea este important să ştie că acest calcul nu va fi respectat şi că este nevoie să-şi 
face rezerve mai mari decât ştie că va avea nevoie pentru că neprevăzutul, cel care a 
venit spre noi prin Uranus, ne va pune în faţa unor situaţii pe care acum nu le 
putem anticipa aşa cum se vor desfăşura. 

Prin urmare, debutul săptămânii va fi unul complicat sau intens, puternic 
sau reformator, după cum ne va fi decizia încă din timpul nopţii de duminică spre 
luni. Pentru că Luna va trece azi în Balanţă și noi vom schimba tabăra cu teama că 
ceva necurat stă să se întâmple, că avem nevoie de mobilizare şi forţa, că dacă nu 
alegem o direcţie clară multe dintre cele care se clatină acum vor cădea, hotărându-
ne cum să procedăm şi ce resurse să folosim. 

Fundalul, energia de grup, susţinerea anturajului, pilonii fixaţi în jur pe care 
se sprijină întregul edificiu ne oferă mesaje confuze, cu prea multă indecizie ori 
teamă. Acest eşec este fals, ireal pentru că el nu este predestinat, ci cere să fie 
împlinit (careu Luna-Lilith) prin reţinere, prin pasivitate, prin refuzul acţiunii, a 
libertăţii de acţiune sau prin fugă de realitate. Experienţa se dobândeşte prin 
acţiune. Cine nu acţionează nu ştie, iar diversitatea acţiunii, prin sextilul lui Marte 
cu Uranus, chiar dacă aceste unghi a fost activ şi în săptămâna anterioară, este 
indiciul clar că acum, în această perioadă, avem nevoie de dinamică de acţiune. 
Acum nu se va mai întâmpla ca în săptămâna anterioară când colectarea 
informaţiilor, adevărul, căutarea, cercetarea ori studiul au fost importante. Se cere 
aplicarea acestora şi nu oricum, ci prin implicare directă. 

Ambivalenţa generată de faptul că Luna va trece din Fecioară în Balanţă şi, 
deopotrivă, de faptul că Marte din Gemeni oscilează pentru a ascunde 
superficialitatea și acceptă instabilitatea celorlalţi pentru a convinge că se 
integrează în normalitate, va face această zi obositoare care, în acelaşi timp, ne va 
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convinge că a avea o mare putere înseamnă şi a ne apropia mai mult de 
responsabilitate. Acolo unde nu există responsabilitate orice atingem frige sau 
înţeapă, iar dacă vom persista în lipsa de maturitate şi indecență se va ajunge până 
la segmentare, tăiere, despărţire. Acest demers, pentru că se produce pe un unghi 
bun, va veni cu un argument benefic, adică se urmăreşte vindecarea, eliberarea de 
un stres, de o grijă. Preţul care se oferă este însă unul prea mare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa antrenaţi de 
dinamică şi putere, însă de a ne impune, mai mult decât am făcut-o până acum, să 
abordăm o atenţie activă. În felul acesta, ducem energia sextilului Marte-Uranus 
spre structurile mentale reducând timpii de lucru în a atinge finalitatea. 

 
Marţi, 18 iunie 

Marti 18- 6-2013  2:23    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
Marti 18- 6-2013  2:49    Luna (Lib) Tri (Gem) Mars 
Marti 18- 6-2013 14:05    Luna (Lib) Squ (Can) Venus 
Marti 18- 6-2013 14:28    Luna (Lib) Tri [Aqu] Juno 
Marti 18- 6-2013 17:34    Luna (Lib) Squ (Can) Mercury 

 
Opoziţia Lunii cu Uranus aduce azi semnul unei revolte, a unei înţelegeri pe 

care dorim să o abordăm într-un mod cât se poate de subiectiv şi pe care nu vom 
vrea să o modelăm după semnalele care ne vin din jur. Acest unghi, care reprezintă 
o parte din careul în T cu Pluton focar generează această formă de revoltă, de 
încrâncenare pentru că puterea şi forţa unghiurilor care vin de pe semnele de apă 
ne rănesc şi ne reduc şi sensibilitatea până la o limită periculoasă. Primul impuls 
este acela de a accelera, de a stimula ceea ce avem de înfăptuit, de a lucra 
contratimp, de a grăbi, de a considera că ne aflăm într-o numărătoare inversă 
nemiloasă care ne instigă spre această precipitare. 

În realitate, mulţi traversează momente de cumpănă, de derută, de oscilaţie 
în ceea ce privesc sentimentele. Dacă se gândesc la lucruri li se par mult mai 
statornice, mai sigure şi mai solide, decât atunci când se gândesc la oameni. În felul 
acesta, expresivitatea lor va avea de suferit, vor traversa clipe de suspiciune şi 
îndoială fără să fie nevoie de aşa ceva. Având în centrul zile un careul Lună-Venus 
şi la început şi la sfârşit o opoziţie Lună-Uranus şi respectiv un careu Lună-Mercur 
episoadele acestei zile devin expresii negative ale celor mai adânci frici, ale celor 
mai puternice suspiciuni pe care le avem îndreptate spre oameni. Faptul că se vor 
simţi mai ataşaţi de lucruri, că vor iubi mai mult scaunul de la birou, decât gândul 
că în lumea aceasta există un om care pune alături de numele tău sentimente alese, 
nu este decât o inversiune pe care trigoanele pe care Luna cu Marte şi respectiv 
Junon nu reuşesc să le tempereze. 

Jocul care apare din relaţiile pozitive şi cele negative pe care le împlineşte 
Luna nu-i va opri pe oameni să-şi spună unii altora cuvinte frumoase, nu va opri 
acest schimb minunat care se naşte din prietenie, din dragoste, din apreciere, din 
respect, ci va răstălmăci răspunsul, va inversa valorile, va întârzia ajungând la 
destinaţie prea târziu ori va oferi interlocutorului ceea ce nu a cerut în mod 
implicit. Această mică defazare va fi explorată de individ şi privită ca pe un motiv 
de îndoială şi suspiciune. Astfel, 18 iunie devine o zi de pregătire în faţa unor 
situaţii care nu trebuie neapărat să fie reale pentru a ne capta atenţia. În acest tip 
de pregătire ne simţim mult mai atraşi de cei care invocă motivul nedreptăţii, a 
distrugerii ori care se fac remarcaţi prin neacordarea unui drept. 
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Viaţa intimă va fi afectată de această înclinare a balanţei. Pentru că scopul în 
sine va fi dezordinea, totul va fi luat ca un joc, va fi privit ca o purificare a vieţii care 
ne scoate în cale acele lucruri pe care le-am privit ori înţeles greşit. Unii se vor lupta 
cu timpul, cu efectele secundare ale risipirii acestuia şi vor încerca să compenseze, 
dar nu muncind mai mult, ci revendicând acele rezultate la care renunţaseră. Cei 
slabi vor traversa aceste etape în minte, privind de la fereastră spectacolul străzii şi 
având gânduri negative faţă de ei înşişi, faţă de puterea pe care au dovedit-o ori pe 
care vor fi obligaţi în viitor să o probeze. 

Prin urmare, 18 iunie este o zi de pregătire în faţa unor evenimente 
neplăcute, triste complicate pe care, din grabă sau precipitare, le invocăm chiar de 
azi şi, spre seară, le întâlnim. Ele vin în primul rând dintr-o zonă intimă, 
încurajarea lor nu va face decât să ne adâncească şi mai mult în concluziile pe care 
le avem faţă de oameni şi, implicit, faţă de obiectele din jur. 

 Balanţa, ca gazdă a Lunii, va interveni aducând în centrul atenţiei prea 
multă nevoie de a compensa situaţiile mici şi de a ignora problema de fond, 
situaţiile mari, generale, ample, păcălindu-ne că aceasta ar fi soluţia la toate 
problemele pe care le traversăm. Dacă în prima parte a zilei ideile vor lua un traseu 
complicat, cerând prea mult şi uitând că pentru orice solicitare este nevoie de timp 
pentru a elabora răspunsul şi pentru a-l expedia, ajungem în a doua parte a zilei 
considerând că absenţa răspunsului presupune inexistenţa lui, nu întârzierea, şi se 
va face apel la propriile idei, la propriile concluzii, ne vom furniza singuri 
răspunsuri ori soluţii care nu sunt reale şi nici utile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cultiva răbdarea. Cei care vor 
dovedi azi răbdare, chiar până seara târziu când se pare că nimic nu mai poate 
schimba prioritatea evenimentelor vor observa că sunt întâmplări care trebuie 
lăsate în voia puterii lor de desfăşurare şi că orice intervenţie asupra lor ar fi 
abuzivă. 

 
Miercuri, 19 iunie 

Miercuri 19- 6-2013  6:14     Sun (Gem) Tri (Lib) Luna 
Miercuri 19- 6-2013  6:55    Luna (Lib) Tri (Gem) Jupiter 
Miercuri 19- 6-2013  9:38    Luna (Lib) --> Scorpio 
Miercuri 19- 6-2013 11:32    Luna (Sco) Tri (Can) Lilith 
Miercuri 19- 6-2013 18:20    Luna (Sco) Con [Sco] Saturn 
Miercuri 19- 6-2013 18:44    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 
Miercuri 19- 6-2013 19:10     Sun (Gem) Con (Gem) Jupiter 

 
Între trigonul cu Luna şi conjuncţia cu Jupiter, Soarele ne îndeamnă azi să 

evaluăm faptele fiecare după puterea lui. Fiecare după puterea lui va reuşi să se 
îndrepte către ceilalţi. După puterea lui va reuşi să se ascundă de acţiunile 
tendenţioase şi tot după puterea lui va putea să vadă foarte departe în timp, acolo 
unde evenimentele iniţiate ieri îşi vor atinge etapele finale. Luna va trece azi în 
Scorpion aducând o grijă faţă de oameni, faţă de faptele lor şi o anume luciditatea 
faţă de consecinţele faptelor. Până să treacă în Scorpion, când atinge şi trigonul cu 
Soarele, aduce acestei zile o jovialitate, o inocenţă, o candoare aparte, cea care nu 
se va menţine nici macar până în a doua parte a zilei, însă ea va fi vizibilă chiar de 
dimineaţă. Fiecare va fi prea mult interesat de ceea ce are de făcut în aşa fel încât 
interferenţele vor fi mult diminuate şi bucuriile mici, iar personale ori cele pe care 
nu le-am evaluat corect anterior îşi fac simţită prezenţa. 
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După ce aceste efemeride se sting, după ce efectul gândirii individualiste se 
disipă şi după ce atenţia pe sine trece în alt plan oamenii realizează că interacţiunile 
îi dor cel mai mult şi că în fața evenimentelor vieţii sunt singuri, atât de singuri 
încât până şi lucrurile pe care natura însăşi trebuie să le facă parcă le sunt puse lor 
pe umeri. 

Sentimentul apăsării, privit ca o formă de valorificare a unui bun personal, 
de evidenţiere a personalităţii prin răspundere, ține de gama trăirilor lui Lilith şi 
acum, când Luna îi trimite un trigon, oamenii se vor simţi îndreptăţiţi să-şi asume 
munci ori răspunderi în orb, ca şi cum de vreme ce sunt abandonate cineva trebuie 
să le rezolve. Este lesne de înţeles că lucrurile nu pot să meargă în direcţia potrivită 
şi că atribuindu-şi lucruri care nu sunt abandonate, ci trec într-un alt ritm de 
manifestare, greşesc. 

Conjuncţia Soarelui cu Jupiter va purta această componentă a victimizării 
privită ca un element bun, ca o durere care anunţă vindecarea ori că o problemă 
care anunţă că domină finalitatea unui demers. În general, când Soarele şi Jupiter 
sunt în conjuncţie faptele iau o direcţie pozitivă ca şi cum o formă nouă de energie 
le magnetizează şi le face să rezoneze după alte principii. Oamenii îşi vorbesc unii 
altora mai frumos şi se simt în siguranţă cu cât sunt mai deschişi, cu cât își 
încredinţează unii altora planurile de viitor, speranţele, dorinţele. 

De această dată, Soarele şi Jupiter sunt lezaţi de prezenţa lui Lilith abia 
trecută în Rac, care, fiind în altă zodie, nu va reuşi să deturneze sensul pozitiv al 
acestei conjuncţii, însă va aduce o greutate acţiunilor sau alte motivaţii. Fiind în 
Rac ea ne pune în contact cu dramatismul, cu dorinţa de răzbunare, deci cu o 
anume agresivitate care bruschează emoţiile, nu cu gândirea care sfidează prin 
atracţie şi apoi respinge, care răneşte prin sfidarea încrederii ori a promisiunilor. 
Forţa conjuncţiei Soare-Jupiter îi va face pe oameni să se simtă mari, puternici, 
importanţi, însă, componenta Lilith, va leza această forţă pozitivă, îndemnându-i 
să-şi supraevalueze posibilităţile, să se creadă mari prin forţă, inteligență, prin 
puterea de a sugruma replicile celorlalţi, puternici prin uşurinţa cu care distrug 
visele celorlalţi. 

Însă fiecare va acţiona după puterea lui, iar acum, când ştim cum intervine 
fiecare planetă în complex înţelegem că situaţia lui �fiecare după puterea lui� are 
multe conotaţii, de la deficitul de înţelegere, până la a nu da curs direcţiilor 
negative pentru că ele nu au echivalent în structura interioară. Pe de o parte 
conjuncţia Lunii cu Saturn va aduce un strop în plus de seriozitate în acest 
avanpost, iar trigonul Lunii cu Neptun va înlocui neputinţa de a proba acuitatea 
vizuală cu uşurinţa de a recunoaşte figurile, evenimentele, mirosurile, cromatica. 
Experienţa fiecăruia va conta mult în exprimarea forţei aducând un pus de 
particularitate şi prin diversitate, dar şi prin abilitatea de a intensifica elementul 
specific. 

Prin urmare, 19 iunie este o zi a aplicării unor gânduri pe care nu le 
exprimăm la această intensitate în orice zi. Că ele fac referire la boală, la 
însănătoşire, la a da curs unor planuri de viitor, la a ridica nivelul pretenţiilor în 
anumite demersuri aflate deja în derulare, nu mai contează. Va conta mult azi cât 
de multă putere vom reuşi să punem în tot ceea ce poartă amprenta elementului 
particular. Chiar dacă de dimineaţă cromatica zilei anterioare vă aduce o picătură 
de linişte ori de jovialitate, ea nu va dura, pentru că trecerea Lunii în Scorpion ne va 
seduce cu complexele sale, ne va face ascunşi şi rezervaţi în orice formă de schimb, 
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deşi vom vedea că practica va contrazice această teamă, adică vom vedea că orice 
formă de deschidere este recompensată şi i se atribuie o energie echivalentă. 

Cei care vor putea să se descurce în acest hăţiş astral, vor fi cei care sunt 
antrenaţi să lucreze cu energia ori cu noţiunile. Ei vor fi cei care vor lansa azi 
mesaje de liniştire a minţii, de întoarcere la valorile spirituale, de îndreptare a 
energiei spre interior şi de a nu ne culpabiliza mai mult decât o fac acţiunile greşite 
pe care le-am săvârşit. Puterea, înţelegerea, cunoaşterea vor fi avanposturi pentru 
noile proiecte însă ele vor striga azi după consilieri care au păcălit în CV, care şi-au 
exagerat calităţile şi care, forţaţi să lucreze la foc automat, perturbă procesul, 
afectând dinamica proiectului ori îndreptând direcţia demersului spre o zonă 
greşită. 

19 iunie ne aduce în fata ideii că fiecare va acţiona după puterea sa şi că 
oricât de slăbiţi sunt, oricât de lipsiţi de putere ori, de partea cealaltă, oricât de 
multă autoritate ar avea, în faţa unei lucrări de factură planetară sau cosmică 
rolurile se schimbă pentru că acum chipurile ne sunt reflectate în alte oglinzi, care 
pătrund până în adâncul sufletului şi ne arată tot. 

La nivel comun ziua ne va aduce în faţa unor episoade în care să considerăm 
că este nevoie să dovedim autoritate, forţă, un anume nivel de cunoştinţe, 
flexibilitate ori făţărnicia sau vanitate. Chiar dacă Soarele şi Jupiter îşi împlinesc 
azi conjuncţia lor, anul acesta întâlnirea celor doi nu va mai fi atât de tare încărcată 
de semnificaţii. Exilul lui Jupiter şi deopotrivă prezenţa lui Lilith în fereastra 
acestei conjuncţii compromite orice formă de transfer de informaţii şi intensifică 
agresiunile pe traseul verbal, informatic, financiar ori pe cel care vizează 
autoritatea unui curent religios, filosofic, educaţional sau cultural. Ceea ce s-a 
învăţat din copilărie va pune un accent puternic pe valențele adultului, aducând o 
confuzie pe care nu o experimentează des şi care va fi vizibilă nu doar în relaţia cu 
sine, ci şi în relaţiile care se construiesc între generaţii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne respecta limitele. Ziua lui 
�fiecare după puterea lui� îşi extrage puterea din suflet, de acolo de unde ne vine 
adevărata putere. Această forţa va tempera orice direcţie tendenţioasă ce ar putea 
veni din partea lui Lilith şi va aduce entropiei ce vine din partea Lunii din Scorpion 
o notă misterioasă, nu dramatică şi în niciun caz una otrăvitoare. 

 
Joi, 20 iunie 

Joi 20- 6-2013  3:36    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 
Joi 20- 6-2013  3:42    Mars (Gem) Squ [Pis] Chiron 
Joi 20- 6-2013  9:00    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 
Joi 20- 6-2013 10:15    Luna (Sco) Con [Sco] North Node 
Joi 20- 6-2013 17:26    Luna (Sco) Squ [Aqu] Juno 
Joi 20- 6-2013 21:48    Luna (Sco) Tri (Can) Venus 
Joi 20- 6-2013 22:16    Luna (Sco) Tri (Can) Mercury 

 
Înclinaţia spre suferinţă, neputinţa de a separa binele de rău, de a ridica 

nivelul de înţelege până în ipostaza în care informaţia să devină viabilă şi practică 
aduce zilei de 20 iunie ideea că ne aflăm în faţa unor episoade categorice. Unii vor 
considera că aceste episoade nu sunt altceva decât nişte sentinţe mascate, că ei sunt 
nevinovaţi şi simplul fapt că sunt aduse în discuţie episoade în care rolul lor nu este 
clar definit, fără a clarifica nimic, îi acuză şi mai mult, îi pun într-o lumină proastă 
cu scopul de a-i compromite. 
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Luna din Scorpion nu urmăreşte în mod special să compromită pe cineva, 
scopul său este propria ridicare, propria eficiență, iar compromiterea celorlalţi 
poate fi un efect secundar al acestor direcţii, însă nu unul urmărit în mod special. 
În felul acesta, oamenii îşi dau seama că au nevoie de maturitate, să fie căliţi în fața 
întâmplărilor pe care le iau drept referinţă, fie ele şi banale. 

Multitudinea de evenimente pe care nu reuşim să le vedem clar, ci doar prin 
forţa sau absenţa ei, prin înţelepciunea ori diminuarea ei, prin inteligenţă ori 
compromiterea sa, devin puncte dureroase pe corp, idei care nu ne duc prea 
departe şi care prin eşec somatizează până la limita la care să survină o afecţiune. 

Însă aspectul de ultimatum nu va veni doar din faptul că Luna este în 
Scorpion, ci şi din faptul că ea va împlini o conjuncţie cu Capul Dragonului ceea ce 
aduce iniţierea unui nou ciclu draconitic. Din nou valorile morale vor fi inserate 
printre cele comune, obişnuite. Din nou ţelurile înălţătoare vor fi atât de colorate 
încât numai cel obişnuit să distingă o cromatică foarte variată va putea să se 
adapteze printre atât de multe reflexii. Ţinta va fi dată de un element personal, de 
ceva ce trebuie schimbat în decor, în suflet, în modul cum comunicăm, cum 
relaţionăm. Schimbarea nu se va produce peste noapte, nu azi, nu mâine, ci mult 
mai târziu, însă acum lucrurile devin mult mai vizibile, mai puternice ori mai clare. 
Puterea conjuncţiei Soare-Jupiter, împlinită ieri, încă activează şi aduce noului 
ciclu draconitic multe speranţe, atât de multe încât mulţi vor îndrăzni să se extindă 
spre mari spaţii, spre ţeluri ambiţioase. Nu se ştie din ceea ce citim acum pe cer 
dacă vor reuşi pe măsură ambiţiilor dezvoltate azi, însă ele vor fi vizibile, vor curge 
prin lumina gândirii, prin vene, prin muşchi, prin brațe, prin sentimente, prin 
cuvinte. 

Impedimentul acestei zile este dat de faptul că Soarele va fi cea mai mare 
parte din zi pe gradul anaretic şi va complica raporturile cu informaţia, schimbul de 
valori, abilitatea de a ridica noţiunea la nivel de regulă ori de a extrage dintr-o 
recomandare elementul particular pentru a duce mai departe esenţa. Toate acestea 
sunt compromise şi după cum ne dăm seama, nu mulţi vor suferi din cauza aceasta, 
nu mulţi vor fi aceia care vor considera ca neavând suficientă educație în buzunar 
sunt săraci. Tocmai de aceea coloratura acestei zile nu va insista neapărat asupra 
faptului că o greşeală de exprimare, o faptă necuviincioasă ar putea constitui 
semnul care să-i unească pe oameni într-un demers bun, ci dimpotrivă. 
Rafinamentul, curajul, elementele sufleteşti sunt cele aduse în discuţie, în centrul 
atenţiei, însă nu neapărat prin a fi apreciate şi valorificate. Acest neajuns va face 
din ultima zi de Gemeni (Soare în Gemeni) o zi apăsătoare în aspectul ei comun, 
tristă şi compromiţătoare pentru cei care pun prea mult accent pe ceea ce se află în 
exterior. 

Prin urmare, 20 iunie ne va aduce azi în faţa unor probleme existenţiale. 
Ceea ce se spune nu are însă greutatea aşteptărilor ori nu se află pe frecvenţa lor, în 
aşa fel încât efectul ar putea mult să dezamăgească. Lucrurile importante vin din 
interior, din suflet, prin moralitate, prin reguli de bună purtare, prin respect şi 
aceste achiziţii fac din episoadele acestei zile momente clare, puternice, 
reprezentative pentru ceea ce poate şi ceea ce nu poate face omul. 

Careul lui Marte la Chiron poate evidenţia şi frământări metafizice, 
suspiciunea faţă de un tratament ori neputinţa de a urma recomandările unui 
mentor pentru că acum ni se par lipsite de fundament real ori incorecte. Această 
îndoială este înlocuită cu o ambiţie personală, aceea de a face de unul singur ceea 
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ce ar fi trebuit să facă sub impulsul ghidului, consilierului, psihologului, 
astrologului. 

Pentru omul comun ziua este edificatoare referitor la calitatea oamenilor. I se 
va părea că îi vede mai clar, mai bine, într-o altă lumină, cu mai multă luciditatea şi 
nu se va mai lasă în voia impresiilor subiective. Ceea ce văd şi aud azi interpretează 
exact aşa cum este, nu vor mai analiza, nu vor mai scoate din context şi chiar dacă 
mulți vor fi dezavantajați, procedând aşa se simt în siguranţă, stabili pe informaţie 
şi puternici prin ceea ce ştiu, află ori constată. 

Pentru că multe dintre cele pe care le explorăm azi vor somatiza, atât în 
sensul bun, cât şi în cel rău, recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări 
procesul care se realizează, nu finalitatea. Chiar dacă prin aceasta ar însemna că 
efectul pozitiv să fie diminuat, chiar dacă prin intervenţia gândului azi vom avea 
impresia că întrerupem un proces, mecanismul în sine este cel care rămâne. De 
mâine lucrurile vor fi aşezate pe alte baze şi efectele ar putea dispărea, însă 
mecanismul va rămâne pentru că el este controlat de o structură subtilă la care azi 
nu putem ajunge. 

 
Vineri, 21 iunie 

Vineri 21- 6-2013  5:56 Mercury (Can) Con (Can) Venus 
Vineri 21- 6-2013  8:03     Sun (Gem) --> Cancer (Summer Solstice) 
Vineri 21- 6-2013 11:30    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Vineri 21- 6-2013 20:04    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 

 
Trecerea Soarelui în Rac nu doar că marchează solstiţiul de vară, dar şi aduce 

o modificare de vibraţie pe care mulţi o vor percepe ca pe o eliberare de o mare 
presiune, de o tensiunea care le complică viaţa şi îi solicită pe sarcini care nu aveau 
continuitate ori care îi duceau într-o zonă unde să folosească termeni noi sau 
instrumente noi. Acum trecerea Soarelui în Rac ne va lăsa impresia unor clarificări, 
a unor înţelegeri superioare punând mai mult accentul pe claritatea mesajului, 
chiar şi atunci când este periculos ori compromiţător. 

Înainte ca Soarele să intre în Rac, Mercur şi Venus vor împlini o conjuncţie 
pe Rac anunţând că întregul tranzit al Soarelui prin acest semn va purta semnul 
unui rafinament aparte, chiar în situaţiile tensionate, chiar şi în momentele de 
cumpănă. Când Mercur şi Venus sunt în conjuncţie se realizează o fuziunea între 
minte şi inima, în sensul că mintea coboară în inima pentru a da fiinţei o expresie 
nouă, destinsa, liniştită, pentru a-i reaminti de putere şi forţa, nu pentru a distruge, 
ci pentru a crea, a hrăni viaţa, a os înnobila. În Rac fuziunea celor două planete cer 
dovezi de respect faţă de străbuni, faţă de părinţi, de prieteni, faţă de ceea ce a 
oferit din energia personală unei creaţii, ceea ce a contribuit la ridicarea nivelului 
unui grup prin muncă, efort susţinut sau sacrificiu. Dacă în alte perioade apelul la 
trecut poate fi dificil, periculos pentru că nu tot ceea ce am trăit mai are vreo 
însemnătate directă acum, în prezent, prin coborârea minţii în inima, oamenii se 
recunosc doar pentru a-şi oferi şi alte dovezi decât cele de putere, dominare, 
superioritate. Se apropie de întâmplările lor ori ale altora, povestite ori scrise, 
pentru că pot acum selecta din ele ceea ce este corect, înţelept şi bun. 

Faptul că apropierea celor două planete ne trezeşte interesul faţă de scris, 
faţă de lectură, faţă de reinventarierea unor sentimente reprezintă doar un element 
auxiliar al acestor ipostaze. Acum prin trecerea Soarelui Rac, eliberarea de povara 
vorbelor fără rost, preocupărilor sterile, mondenităţilor obositoare, toate aceste 
evadări din banal reprezintă un mijloc prin care sufletul este încărcat. Sigur, nu toţi 
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se adâncesc foarte tare în căutări spirituale ori în cunoaşterea spiritului, nu merg 
foarte departe în trecut pentru a înţelege unde au greşit, ci se opresc la jumătatea 
drumului obosind în faţa acestor episoade în care se constată că au fost interesaţi 
doar de binele personal, doar de confortul personal. Această informaţie poate avea 
asupra lor un impact negativ sugerându-le că banii, confortul, opulența sunt 
singurele elemente pe care le pot aborda cu succes. Fără ele orice evadare din 
prezent înseamnă întoarcere la sărăcie ori la regret, la boala ori la o formă de abuz 
care i-a modificat direcţia sau traseul vieţii. 

Soarele în Rac timp de aproape patru săptămâni ne aduce o înclinaţie spre 
muncă, acordând mai mare importanţă emoţiilor şi relaţiilor de familie, însă nu 
prin libera exprimare, ci prin ataşament, teamă de singurătate, de puţin, de sărăcie, 
de marginalizare ori de boală. Ceea ce se va află la interior va fi mult mai interesant 
şi plăcut decât ceea ce se află în afară pentru că a domina instinctul pentru energiile 
acestui semn reprezintă semnul prin care se creează. În acelaşi timp, ipostaza 
renunţării are pentru energiile zodiei Rac conotaţii aparte. Renunțarea are 
întotdeauna ca scop depăşirea condiţiei, abandonarea ipostazei prezentă şi 
ridicarea nivelului actual întotdeauna este animată de o durere lăuntrică. 

Faptul că Luna intră în Săgetător la puţin timp de la ingresul Soarelui în Rac 
subliniază pasiunea care se va manifesta de-a lungul următoarelor patru 
săptămâni. Sunt aduse la lumină relaţii incompatibile ori compatibile prin 
încălzire, prin crearea unor condiţii adecvate. Când personalitatea şi emoţia plutesc 
în ape diferite este nevoie de un element straniu care să le lege. Acesta va fi 
reprezentat de motivaţia unor bogăţii, de schimbarea studiului, de o reuşită, cea 
care va pune pe această zi o greutate aparte. Dacă din relaţia luminariilor reiese că 
pasiunea va fi elementul care îl va face pe individ să lupte cu nedreptăţile, să pună 
un strop de adevăr în viaţa sa, să primească prin fiecare eveniment sensul adecvat, 
culoarea potrivită ori să fie scos la lumină. Careul Lună-Neptun împlinit în seara 
acestei zile va ridica mari semne de întrebare referitor la rostul adâncirii în emoţii, 
la limita anduranţei, la cât de complicate sunt relaţiile şi până unde se poate merge 
cu presupunerile, cu deducţiile, cu perseverenţa. 

Prin urmare, prima zi de Rac (Soarele în Rac) ne introduce într-o nouă 
dimensiune a vieţii. Este afectată calitatea muncii şi prin aceasta este dată o nouă 
direcţie vieţii, emoţiilor ori pusă o greutatea aparte pe sinceritate. Prin Soarele în 
Rac, teoretic, orice poate fi făcut, cu condiţia să renunţe la aspectul sentimental 
apăsător şi complicat, la teama de sentimente confuze, la neconcordanța între ceea 
ce fac şi ceea ce simt pe deplin, între ceea ce simte şi ceea ce sugerează că simte prin 
faptele pe care le săvârşeşte. Această dihotomie complică mult lucrurile prin 
energia zodiei Rac şi o compromite prin faptul că în momentele complicate îi oferă 
numai variante negative, dureroase, periculoase, triste, apăsătoare. 

Luna în Săgetător sugerează că în acest an tranzitul Soarelui prin Rac ne 
spune că ni se ridică interdicţia la alimente, lichide, ne sunt redate anumite 
drepturi, ne sunt recunoscute merite profesionale însă numai în anumite condiţii, 
numai prin ridicarea standardului de viaţă, numai prin invocarea unor condiţii de 
lucru străine celor obişnuite. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi dreptul de a realiza 
combinaţii stranii, de a primi recomandări de la oricine, de a fi deschişi spre orice 
domeniu sau persoană, fără prejudecăţi legate de vârstă, sex, nivel de cultură, 
apartenenţă religioasă etc. 
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Sâmbătă, 22 iunie 
Sambata 22- 6-2013  7:08    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 
Sambata 22- 6-2013  9:37    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 
Sambata 22- 6-2013 12:14    Luna (Sag) Opp (Gem) Mars 
Sambata 22- 6-2013 17:34    Luna (Sag) Sex [Aqu] Juno 
Sambata 22- 6-2013 21:30     Sun (Can) Con (Can) Lilith 

 
În fiecare an timp de o zi ne vom confrunta cu momentul în care Soarele va 

trece prin preajma Lunii negre aducând ideea de tentaţie la rang de regulă, de 
criteriu de selecţie ori de lege. Întâlnirea lor în Rac aduce o modificare substanţială 
a conduitei, făcându-i pe oameni reci, duri, prea interesaţi de succesul personal, 
prea interesaţi de ceea ce le conferă putere, importanță de sine, respect, decât 
bunătate. Conjuncţia Soare-Lilith de pe Rac agresează bunătatea, exprimarea 
pozitivă tot ceea ce cere realizare, acceptare, iertare. 

În interior, această conjunctură astrală seamănă mult cu poziţia lui Venus în 
cădere, deşi acum nu avem parte de o asemenea poziţie. Constrângerea devine atât 
de puternică şi de reală, încât pentru a domina întregul spectru al trăirilor şi 
gândurilor individul trebuie să o considere absolută, în sensul că în afara ei să nu 
mai vadă nimic altceva, să nu se vadă pe sine exprimându-se decât prin a învinge 
un obstacol, devia, înfruta un adversar, adică totul cu o mare greutate şi chiar cu 
mari sacrificii. Acum când Soarele traversează un semn al emoţiilor constructive şi 
al ataşamentelor afective calitatea interacţiunilor va fi un cârmaci bun sau unul slab 
care va duce barca spre ape limpezi sau spre cele mai tulbure după calitatea 
gândirii, după puterea sa, după cât de mult crede în sine, în mesajul său, în 
importanţa muncii sale. Munca, prin Rac, devine acum un element care îi va ajuta 
pe oameni să se desprindă de stres, să uite de greutăţi ori, de partea cealaltă, să se 
îmbolnăvească şi mai mult. Prin muncă, prin mişcare, prin crearea de noi 
oportunităţi, prin modificări impuse mediului oamenii înscriu în sfera subtilă a 
locului mesajele inedite. Într-o formă concentrată, ei sunt creatori de valori în timp 
ce execută primii această comandă, în timp ce se integrează primii în acest joc al 
vieţii care strigă �Salvează-mă!� deși, în realitate, ea este cea care ne salvează pe 
noi. Când aflăm adevărul, în absoluta sa putere viaţa ne trimite un râs cristalin 
spunând „Te-am păcălit!� apoi te ia de mână şi-ţi șoptește la ureche, deşi nimeni nu 
mai este în jur să audă: �Hai să mai încercăm o dată! Vrei?�. 

Pentru omul obişnuit acest joc al vieţii este epuizant, distrugător și dovada 
faptului că pe zi ce trece lumea se strică, totul se compromite şi el nu poate ieși din 
acest haos. Gânditorul, înţeleptul sau cel care lucrează cu instrumentele abstracte 
se ridică deasupra acestor confuzii şi nu caută să înţeleagă legătura dintre ele, 
pentru că nu acesta este scopul, ci cum să aşeze acest imens puzzle, cum să pună 
piesele într-o singură construcţie încât să facă dintr-o grămadă de lucruri 
nefolositoare, de gunoi, un castel în care să locuiască. 

Lilith este un element terifiant în astrologie. Ea aduce separarea individului 
de el însuşi pentru a deveni mai slab şi când devine slab este abandonat, lăsat în 
voia proceselor sale mentale, cele care îl epuizează în încercarea lor de a se 
reasambla, de a se reuni, de a se recompune. Când crezi că eşti fragmentat devii 
victima lui Lilith, iar acum munca, sentimentul neacceptării, nerecunoaşterii, 
refuzul ori acuzaţiile îi fac pe oameni mult mai vulnerabili decât au fost până acum 
de la începutul anului. 

Pe acest fond Luna încearcă să facă un tandem interesant între calitatea vieţii 
şi dreptul de a trăi, între nevoia de a produce o schimbare în mediul de apartenență 



Săptămâna 17 – 23  iunie 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 13 iunie  2013, ora 9:53 

și nevoia de a ţine aproape oameni importanți, de a-i iubi cu toată fiinţa şi de a 
vedea în această trăire o magie a naturii cea care ne ascunde printre frunze fructele 
iubirii fără să ne spună nimic despre cât de plăcute ori interesante pot fi. Prin 
trigon Luna-Uranus oamenii se simt liberi să iubească, fără îngrădiri şi cu toată 
fiinţa. Prin careu Luna-Chiron devin prudenţi, alegând motivul iubirii ca 
ingredientele folosite la preparatul mâncării şi li se acordă atenţie după câtă 
energie consumă, nu după efect. Când se împlineşte opoziţia Lunii cu Marte 
oamenii preferă să se iubească de la distanţă. Nu le mai este suficientă apropierea şi 
doresc să se desfăşoare pe mari spaţii. Să-şi spună ceea ce nu înţeleg unii la alţii de 
departe pentru a nu se răni fundamental, ci doar pentru a se tachina, pentru a face 
regăsirea şi mai plăcută, ca şi cum s-ar întâlni pentru prima dată. Când Luna şi 
Junon îşi ating sextilul lor nevoia de a convieţui este elementul care îi face pe 
oameni să se caute, să nu se piardă în lucruri neesenţiale, să-şi ridice multe semne 
de întrebare însă doar pentru a căuta care lucru este mai important decât altul într-
o mare de sentimente care îi ţine pe toţi într-o stare de armonie şi plăcută 
apropiere unii de alţii. 

Pe acest fond, orice stricăciune se transmite nu doar în cel care o simte, care 
o traversează, ci în celălalt, pentru că iubirea nu este un instrument autoreflexiv 
decât atunci când conservă. Iubim la noi înşine ceea ce avem de conservat pentru 
ca apoi să oferim celorlalţi totul, ceea ce suntem cu adevărat, nu doar ceea ce 
exprimăm la un moment dat Din această cauză ziua devine un mijloc de a ne 
exprima sentimentele, de a scoate la lumina ceea ce am conservat, ceea ce am iubit 
la noi înşine şi am considerat preţios, ceea ce am protejat pentru a împărtăşi. 

Prin urmare, 22 iunie este o zi de înăbuşire a unei revolte. Cei care vor 
reuşi să facă acest lucru prin iubire, prin dragoste, pe liniile prezentate mai sus, 
prin intermediul unghiurilor pe care Luna le ridică azi împreună cu Uranus, 
Chiron, Marte şi Junon, vor fi cei câştigaţi, cei care promit, prin fapte, nu prin 
vorbe, că participă la un proces mult mai mare şi mai amplu decât li se arată prin 
evidența evenimentelor de acum. Lucrarea de modelare a sufletului presupune şi 
parcurgerea unor etape de coeziune, de consens în care se cere o mare mobilitate în 
a ne apropia de ceilalţi şi apoi în a ne depărta, în a le împărtăşi din secretele 
personale, în a ne dezveli de falsele chipuri, adică de a ne oferi, prin interacţiune, 
privilegiul de a ne ridica deasupra condiţiei actuale, oricât de bună ori convenabilă 
ar fi. 

Conjuncţia Soarelui cu Lilith este semn de frământări în zona confesiunii, cea 
care presupune a suprima un efort, o muncă ori a o suplimenta. Cei care gândesc la 
fel şi rămân constanţi în derularea proceselor care vin spre ei, care nu se pierd cu 
firea şi care nu cer oamenilor să le ofere alte dovezi decât cele pe care le-au primit 
deja vor fi câştigaţi şi îşi vor folosi această latură lucidă ori raţională pentru a 
stabiliza anturajul, pentru ai echilibra pe ceilalţi care se pierd cu fire în fața 
întâmplărilor care nu au sens, care nu au o cursivitatea logică. 

Deşi mulţi vor lua în uşor episodul de acum, el de fapt este pe frecvenţa 
marilor schimbări de mentalitate care vin spre noi prin careul maleficilor Uranus şi 
Pluton. Aceste schimbări vor fi active până în 2016 până când multe dintre cele pe 
care cu ani în urmă le-am gândit într-un fel, acum ni se vor arăta răsturnat 
tulburând tot ce ţine de moralitate, de spiritualitate, de conduită, de reguli de trai, 
de procedee de preschimbarea unor demersuri negative în avantaje prin 
intermediul oamenilor. Mulţi îşi vor schimba atât de mult optica devenind şi mai 
hotărâţi în ceea ce constat acum că este corect, drept şi de bun augur în această 
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lume. De aceea avem nevoie acum, în această perioadă, dar în special azi, de 
oameni cu scaun la cap, de figuri reprezentative care gândesc comportamentul 
oamenilor, marile procese sociale și nu se lăsă în voia instinctelor ori concluziilor 
de moment. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne investiga latura pozitivă a 
fiinţei. Să alimentăm tot ceea ce este bun şi corect, dar nu prin impresiile de 
moment, ci printr-o logică mai veche, prin ceea ce am învăţat, prin ceea ce ni s-a 
recomandat, ni s-a spus, prin ceea ce am descoperit ca urmare a unei perioade de 
efort sau muncă susţinută. 

 
Duminică, 23 iunie 

Duminica 23- 6-2013 10:08    Luna (Sag) Opp (Gem) Jupiter 
Duminica 23- 6-2013 11:08    Luna (Sag) --> Capricorn 
Duminica 23- 6-2013 13:35    Luna (Cap) Opp (Can) Lilith 
Duminica 23- 6-2013 14:32     Sun (Can) Opp (Cap) Luna (Full Luna) 
Duminica 23- 6-2013 18:58    Luna (Cap) Sex [Sco] Saturn 
Duminica 23- 6-2013 19:27    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 

 
Luna plină de azi se înscrie în trăsăturile generale ale acestei perioade, 

intensificând o parte dintre ele, cele care sunt înscrise pe linia comunicării, a 
relaţiei cu străinătatea ori a deplasărilor, a studiilor, a lecţiilor ce implică 
acumularea şi verificarea cunoştinţelor. Ultima zi a săptămânii, tocmai că 
integrează o Lună plină, este o zi de test, o zi în care se exercită o mare presiunea 
asupra gândirii pentru a produce un efect, pentru a da un semn referitor la cât de 
puternică este gândirea, cât de adânci sunt cunoştinţele, de cât de mult ajutor au 
nevoie oamenii pentru a se ridica deasupra condiţiei lor şi de a produce printr-un 
eveniment ori printr-o sumă de evenimente modificări importante de structură ori 
de a da curs unor deschideri speciale pe care fiinţa să le trăiască puternic, dincolo 
de lumina comună, dincolo de ceea ce experimentează în mod obişnuit. De fapt, 
asta înseamnă şi Luna plină – deschidere către mai mult, amplificarea unui 
potenţial care este activat prin intermediul altor configuraţii. Luna plină nu creează 
apa, ci măreşte volumul lichidelor, la fel va face şi acum, nu va predispune 
evenimente, ci le va inflama pe cele care există deja. Pentru că Soarele este încă 
lezat de prezenţa lui Lilith pe segmentul astral în care se formează, constrânge 
personalitatea şi aşa şubrezita de un mesaj debil din partea lui Jupiter, adică de un 
entuziasm diminuat ori orientat spre direcţii greşite și aduce o intensitate mare în 
demersuri care compromit fiinţa, care o blochează în suspiciuni, în mânii, în 
întreţinerea acelor raporturi sociale ce consumă ori care se axează mai mult pe 
refuz, pe o atitudine refractară. În felul acesta, putem avea parte de o Lună plină 
apăsătoare, care ne îndeamnă să ne amintim doar de ceea ce este rău, trist şi 
complicat şi nu ne ajută să trăim la intensitate tot ceea ce ne dorim, ca şi cum din 
adâncimile unde trăim nu ajung la suprafaţă sunetele plăcute, dorinţele intense, ci 
doar cele care reprezintă nemulţumirea ori starea de nervi. 

Luna din Capricorn nu va reuşi decât în mică măsură să ne îndrepte atenţia 
spre supunere şi acceptare, pentru că revolta care vine din faptul că Lilith se 
suprapune peste faza de Lună plină îi face pe oameni să gândească deformat, să 
spună altceva, să exagereze pe direcţii care nu sunt reale şi să se acuze pe nedrept. 
În tot acest joc, oamenii pierd din vedere că hrănirea le este afectată şi că din 
perspectiva Lunii pline situată pe axa III-IX a momentului producerii sale, casele 
II-VIII reprezintă echivalentul caselor VI-XII, aducând tulburări de nutriţie, 
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refuzul unei sarcini profesionale, orientarea minţii spre negociere în situaţia în care 
nimeni nu opune rezistenţă. Societatea nu poate interveni prin niciun argument, ca 
şi cum cel care face scandal este izolat, înconjurat şi lăsat să-şi facă jocul până când 
îi trec nervii. Nu este ajutat şi nici susţinut să-şi înţeleagă reacţiile, dar nici nu este 
susţinut în acţiunile sale. Cele mai ciudate gânduri şi atitudini stranii, cele care 
implică şi sexualitatea, dorinţe ascunse, foarte ascunse pe care oamenii nu le pot 
exprima, nu că nu au puterea, ci pentru că, exprimate, schimbă total şi iremediabil 
cadrul în care acţionează, se vor face remarcate şi vor impregna puternic mediul de 
apartenenţă. 

Prietenia Lunii cu Saturn şi Neptun aduce o temperare a pornirilor care vor 
avea un vârf în mijlocul zilei. Seara de 23 iunie va parfuma întregul spectru al zilei 
cu rememorări interesante, dar mai ales cu conducerea acestor amintiri spre a 
susţine ceea ce am simţit de-a lungul întregii zile, dar nu am putut exprima. 
Sextilele Lună-Saturn şi Lună-Neptun reduc nivelul stresului şi readuc zâmbetul pe 
buze chiar dacă mijlocul nu este cel mai bun şi mai corect. Pornind de la simple 
încurajări oamenii îşi dau seama că anturajul nu s-a modificat, că agresiunile ori 
opoziţia nu a existat în realitate, ci doar s-a concentrat în spaţiul primei jumătăţi a 
zilei indicând, nu realitatea de acum, ci etape următoare, la o altă scară. Spre seară, 
când lucrurile se mai temperează, ne revin gândurile bune, cele care au supravieţuit 
până în ziua de vineri, 21 iunie, la intrarea Soarelui în Rac şi mulţi vor simţi că o iau 
de la capăt, că se întorc în timp, că reiau firul discuţiilor de unde l-au lăsat cu 
câteva zile în urmă. Acesta este un semn bun pentru că Lilith ne aduce pe un drum 
greşit ori prea abrupt pentru a putea fi străbătut. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne deschide noi oportunităţi, şi de forţă, şi 
de exprimare, şi de deplasare. Fiind o zi în care totul se inflamează, totul va fi privit 
supradimensionat calitatea vieţii va fi tulburată de direcţii, gânduri, de iniţiative 
care nu pot fi întreţinute până la final. Cu toate acestea, în special în prima parte a 
zilei, toate ni se vor părea importante, demne de a fi puse în aplicare ori apreciate 
ca fiind de maximă urgenţă. 

Prima parte a zilei, nu doar pentru că integrează Luna plină, ci şi pentru că 
înainte de împlinirea acesteia, Luna şi Jupiter sunt în opoziţie aduce episoadelor de 
acum o amploare aparte şi prin abordare, şi prin ignorare. Azi toate sunt 
importante, chiar dacă nu de maximă urgenţă, chiar dacă nu toate ne duc acolo 
unde ne spun că ne pot duce, sunt importante prin mesajul pe care îl conţin, prin 
indiciul pe care ni-l oferă. 

În mod comun ziua va aduce un plus de energie pentru a face cât mai multe 
lucruri, dar a nu termina nimic, a nu duce la bun sfârşit nimic din ceea ce începem 
acum. Forţa specială care vine spre noi acum ne face mai puternici din punct de 
vedere fizic, însă nu pentru a şi demonstra asta, ci în a canaliza energia spre acele 
procese pe care le hrănim de ceva vreme. Dacă aceasta este îndreptată împotriva 
propriei persoane azi vom cădea răpuşi de propria putere suplimentată, dar ne-am 
avut altfel de grijă, suplimentarea puterii va avea un impact benefic asupra propriei 
fiinţe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea ce nu lua nimic în uşor, de a privi 
totul cu atenţie şi responsabilitate, de a sădi o sămânţă a înţelegerii în fiecare faptă 
şi de a o lăsa să crească după puterea ei. Multe din îndemnurile acestei zile nu-şi 
vor putea atinge finalitatea, dar asta este grija seminţei, nu a celui care a plantat-o. 
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Săptămâna 24-30 iunie 2013 conţine o serie de evenimente astrale foarte 
importante pentru anului 2013, printre care amintim: intrarea lui Jupiter în Rac 
după un tranzit de un an de zile prin Gemeni, trecerea lui Venus în Leu, intrarea lui 
Mercur în mers retrograd sau, la capitolul aspecte, împlinirea a trei trigoane - 
Soare-Saturn, Soare-Neptun, dar şi a celui dintre Marte şi Junon care vor oferi 
acestei săptămâni o imagine complicată în care elementele pozitive şi cele negative 
se combină într-un mod foarte original ori, pe alocuri, se vor lupta pentru a ocupa 
acelaşi teritoriu. Luna parcurge un segment de zodiac de la Capricorn la Berbec, 
împlinind, în ultima zi a săptămânii, Ultimul Pătrat, adică un careu cu Soarele, prin 
integrarea sa în careul în T pe semne cardinale care se accentuează acum. 

Din capul locului, trecerea lui Jupiter în Rac reprezintă cel mai mare 
evenimente al acestei săptămâni şi unul dintre cele mai importante ale lui 2013. El 
aduce o importantă schimbare de vibraţie în sensul că se trece de la comunicare, 
exprimare în scris, la impunerea unei reguli prin verbalizare sau prin transferul de 
valori ori de putere la implementarea valorilor specifice ale unui grup, trezirea 
sentimentului identităţii naţionale, consolidarea elementelor de patrimoniu sau 
explorarea laturii spirituale, acea structură a fiinţei care ne ajută să ne ridicăm 
deasupra propriei condiţii, care foloseşte instrumente abstracte sau care se află în 
permanenţă în legătură cu lumile subtile, cu forţele care ne ghidează existenţa. 

Evident, Jupiter din Rac va acţiona asupra sectorului muncii. Munca va 
deveni un criteriu de selecție, un mod de apreciere sau un element prin care masele 
pot fi controlate sau dominate. Invocăm aici şi elementele de factură negativă 
pentru că în preajma lui Jupiter se află Lilith şi oricât de mult ne-am bucura că 
Jupiter în Rac înseamnă progres, reuşită şi succes, de această dată șansa nu va mai 
fi atât de mare. Anul acesta Jupiter în Rac nu aduce succes şi prosperitate, iar 
elementele pozitive pe care le va predispune nu vor fi rezervate acestei perioade de 
încpeut a tranzitului pentru că tot ceea ce creează sau predispune acum, din cauza 
lui Lilith, va fi supus unui risc, va fi răstălmăcit, va fi orientat spre o cale greşită sau 
folosit în slujba unor scopuri meschine. 

Este important de evidenţiat faptul că Jupiter se află în relaţie de trigon cu 
Saturn şi Neptun şi prin implicarea în fiecare din cele trei puncte ale triunghiului 
ale altor elemente astrale se creează un Tripod, o configuraţie care amplifică 
elementele pozitive ale planetelor ce participă în aspect, mergând până la limita 
genialităţii, a exprimării de o manieră specială sau neobişnuită în aşa fel încât 
individul să-şi poată valorifica acel potenţial personal pe care-l deţine şi de care nu 
este conştient încă. 

Elementele pozitive ale lui Jupiter nu vor fi inhibate, reduse sau 
minimalizate, ci ele vor fi orientate pe un traseu negativ. La acest proces va 
participa şi Mercur care, chiar din ziua în care Jupiter îşi schimbă semnul, intrând 
în mers retrograd având în 26 şi 27 iunie o susţinere din partea lui Venus, dar pe 
care din seara zilei de 27 iunie o va pierde pentru că Venus va trece în Leu. Astfel, 
Mercur din Rac va deveni planetă neaspectată care prin cumularea cu 
retrogradarea sa va pune o mare greutate pe valorile pe care Jupiter, abia intrat în 
Rac, va încerca să le implementeze. Cu alte cuvinte, ne îndreptăm atenţia către 
familie, prietenie către grupul de apartenenţă, către valorile spirituale, către 
mijloacele pe care trebuie să le folosim pentru a consolida aceste elemente de 
patrimoniu, însă când vine vorba de comunicare, de înţelegere sau de transfer de 
valori totul se comportă ca şi cum se află într-o mare criză, ca şi cum nu ne putem 
susţine toate aceste elemente prin comunicare şi transfer, ca şi cum trebuie să le 
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valorificăm, dar fără această componentă sau fără atributul evoluţiei, acela dat de 
mişcare. 

Această ipostază astrală se transformă dintr-odată într-un impas pentru că 
atât Tripodul care se construieşte pe semne de apă cât şi trigonul Marte-Junon de 
pe semnele de aer îndeamnă spre comunicare sau, pentru o mai bună valorificare a 
unui potenţial personal, se cere transferul rapid de valori, însă toate acestea sunt 
tulburate pentru că, prin retrogradarea lui Mercur ce implică şi întoarcerea spre 
trecut, li se cere o direcție nefirească. Implicarea Axei Dragonului prin Tripod, prin 
apropierea Capului Dragonului de Saturn, aduce în această săptămână şi o 
componentă interesantă, stranie, care ne va fi mult mai evidentă prin aspectul său 
de neobişnuit sau extravagant. Folosindu-se de elementele speciale, de talentele pe 
care oamenii doresc să le valorifice acum, de acel aspect al genialităţii ce va fi 
evidenţiat în această săptămână, că el implică utilizarea unor valori, a unor 
cunoştinţe sau doar spiritul organizatorc ori implementarea unor rezultate, 
destinul va avea un important cuvânt de spus în toată această ecuaţie pentru că va 
fi un element care nu va beneficia de lucrurile care se creează acum, în dinamica 
prezentă, ci de frământările pe care le vom parcurge în viitor, adică prin tot ceea ce 
se întâmpla acum, la acest început de tranzit a lui Jupiter prin Rac ne pregăteste 
pentru ceea ce va debuta cu toamna lui 2013, cand Saturn și Capul Dragonului vor 
fi în conjuncție. Iata, deci, un paradox! 

Nu trebuie să luăm în uşor şi să considerăm că intrarea lui Jupiter în Rac 
înseamnă un element pozitiv. În mod categoric nu, sau acolo unde el se va 
manifesta de o manieră pozitivă avem de-a face cu elemente izolate, cu nuanţe ale 
unui context de care vor profita doar cei care au o instruire specială în această 
direcţie. Sunt favorizate, în sensul că sunt intensificate nu neapărat evidenţiate prin 
aspectul pozitiv, structurile militare, descinderile în diferite zone ale globului, pe 
teatre de război, nu prin amplificarea stării conflictuale, cât prin orientarea 
acestora spre o zonă de compromis. Pacea este acum una plătită scump şi 
reprezintă elementul care va genera alte conflicte pentru că este încheiată pe baza 
unor condiţii acceptate numai acum. Ele nu vor putea fi mentinute până în toamna 
acestui an când Saturn şi Capul Dragonului vor fi în conjuncţie. 

De asemenea, o altă componentă a acestei săptămâni ţine de trecerea lui 
Venus în Leu care va avea un mesaj particular față de cei care traversează ipostaze 
afective complicate. Cei care sunt în conflict de interese sau care traversează drame 
afective sunt avertizaţi că acestea vor fi amplificate până în seara zilei de joi, 27 
iunie. După ce Venus va trece în Leu se va schimba fluxul informaţional, atitudinea 
și va surveni o uşoară degajare, în sensul că vor renunţa la drame şi complicaţii de 
factură afectivă, însă vor pierde din vedere că exprimarea deschisă, fără măsură, 
fără disciplină, doar de dragul de a susţine o atitudine sau de a o demonstra, de a o 
teatraliza, va produce suferinţă în jur, va răni fără ca persoana în cauză să 
urmărească în mod direct acest lucru. 

Avertismentul acestei săptămâni este acela care merge în direcţia disciplinei. 
Chiar dacă Saturn nu are cel mai important cuvânt de spus acum, pentru că Jupiter 
este vedeta săptămânii, el este implicat în tripodul foarte activ în această 
săptămână şi vine cu o componentă de reglare. Atât Saturn cât şi Neptun sunt în 
mers retrograd și aduc acestei săptămâni tendinţa de a ne întoarce punctual în 
trecut, nu foarte departe, ci spre începutul acestui an. Mercur însă, prin 
retrogradarea sa menţinută aproximativ trei săptămâni, va agita spiritele prea 
mult, haotic, fără ordine şi fără precizie. Tocmai de aceea este imperios necesar să 
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facem apel, în orice situaţie, la disciplină, indiferent că este vorba de un episod 
amplu, cu implicaţii sociale sau că este vorba despre o secvenţă personală, intimă, 
poate chiar una în care individul se decide în privinţa unui proiect sau pur şi simplu 
discuta cu el însuşi. 

 
Luni, 24 iunie 

Luni 24- 6-2013  3:36    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 
Luni 24- 6-2013  6:26    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Luni 24- 6-2013  8:49    Luna (Cap) Sex [Pis] Chiron 
Luni 24- 6-2013  9:42    Luna (Cap) Sex [Sco] North Node 
Luni 24- 6-2013 23:19    Luna (Cap) Opp (Can) Mercury 

 
În această primă zi a săptămânii Luna se află în Capricorn şi împlineşte 5 

aspecte: o conjuncţie cu Pluton, un careu cu Uranus, două sextil cu Chiron şi 
respectiv cu Capul Dragonului şi, seara târziu, o opoziţie cu Mercur. Patru aspecte 
din cele cinci pe care le împlineşte Luna se vor împlini în prima parte a zilei, 
urmând ca la puţin de trecerea în ziua următoare Luna să împlinească o opoziţie cu 
Mercur. Asta va face că ziua să fie împărţită în două direcţii importante: prima fiind 
aceea de a consolida încredere în sine şi stabilitatea materială, iar a doua de a ne 
implica într-un proces revendicativ menit să tulbure relaţiile în care suntem 
implicaţi sau să aducă un strop de suspiciune acolo unde lucrurile păreau stabile, 
sigure sau de perspectivă. 

Conjuncţia Lunii cu Pluton o transformă pe aceasta în distribuitor de lumină 
şi timp de o săptămână aceasta va răspândi peste tot nevoia de transformare, 
puterea pe care trebuie să o folosească individul pentru a se explora, pentru a se 
modela şi pentru a înţelege care este în realitate rolul pe care-l are de îndeplinit în 
mediul de apartenenţă. Sextilul Lună-Chiron aduce, în prima parte a zilei, o nevoie 
de linişte, de înţelegere, de compasiune, o apropriere de ceea ce este puternic şi 
binefăcător în aşa fel încât întreaga structură fizică, dar şi cele afectivă şi mentală să 
fie revigorate, să fie încărcate cu energie sau expuse unor episoade în care să nu fie 
solicitate şi, ca urmare, să apară o conservare a valorilor pe care acestea le deţin. 

Careul pe care Luna îl împlineşte cu Uranus poate să sublinieze şi faptul că 
suntem îndemnaţi de vindecăm ceea ce ne-a durut în ultima perioadă, ceea ce are 
caracter cronic, ceea ce nu s-a soluţionat până acum. Capul Dragonului se află în 
continuare la mijlocul Scorpionului şi chiar dacă Luna trimite un sextil către acesta 
demersurile zile nu pot soluţiona proiectele de amploare şi nici direcţiile generale 
ale destinului, ci pot cel mult consola sau conserva o direcţie de moment. Asta 
înseamnă că lucrurile cronice care cer acum urgentare nu vor putea fi soluţionate în 
totalitate, însă acestora li se va mai adaugă o soluţie, cu toate că nu se va întregi 
tabloul simptomatic, iar seria concluziilor necesare pentru a elabora un plan de 
acţiune menit să anuleze această problemă. 

În tot acest demers unii se vor dovedi curajoşi, poate prea curajoşi pentru 
ceea ce pot să facă, uitând sau neglijând faptul că problema care ne iese acum în 
evidenţă trebuie investigată, ea nu va putea fi soluţionată. În prima parte a zilei, 
până spre seară, suntem invitaţi să ne conservăm energia şi să ne implicăm în 
acţiuni plăcute, destinse, care să ne relaxeze sau să ne ducă într-o zonă în care să 
urmărim ceea ce este neplăcut sau complicat din viaţă, fără a genera reacţii 
imediate. Careul Lunii cu Uranus pune însă o doză de nesiguranţă în tot ceea ce 
explorăm. Asta înseamnă că nu vom reuşi să apreciem în ansamblu care este 
volumul informaţiilor pe care le explorăm sau cât de mult ne-am odihnit şi cât de 
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mult ne-am refăcut procedând în felul acesta. Nu ne ajută să aprofundăm aceste 
informaţii mai mult decât ne ajută ceea ce este evident, adică ușor de perceput, 
aflat la îndemână. 

Suntem în continuare în etapa în care Saturn, Neptun şi gruparea de planete 
de pe zodia Rac (Soarele şi Lilith) formează un triunghi regal şi suntem invadaţi de 
tot felul de impresii, ni se sugerează tot felul de lucruri pe care nu putem să le 
punem în aplicare sau ne trezim în situaţii, conjuncturi în care să vedem lucruri 
care nu ne privesc. Faptul că luăm parte la acestea nu ne dă dreptul să transferăm 
informaţiile în alte medii. Nimic din ceea ce se întâmplă nu ne dă dreptul să ducem 
vorba mai departe, să destăinuim ceea ce am văzut întâmplător sau să profităm de 
o slăbiciune a unui individ care, nemaiputând să-şi stăpânească greutăţile, 
tristeţea, supărările sau nemaidorind să şi le controleze spune lucruri care, 
destăinuite, ar putea să-l compromite. Faptul că luăm parte la aceste proces nu ne 
dă dreptul nici să judecăm conjunctura ori persoana respectivă şi nici să spunem 
mai departe lucrurile pe care le aflăm acum. Asta va face că în a doua parte a zilei să 
trecem printr-o mare confuzie şi cu cât o explorăm mai mult cu atât mai tare ne va 
îndreptat spre conflict. Ne vom întreba de ce luăm parte la toate aceste episoade 
care este rostul pentru care ne este transferată această informaţie şi ce să facem cu 
ea. Nu trebuie să facem nimic şi nici nu trebuie să considerăm că aceste informaţii, 
că aceste valori sunt îndreptate către noi. Ne-am aşezat în dreptul unui flux 
informaţional şi în virtutea unor forţe care nu pot fi citite din configuraţiile de 
acum anumite informaţii sau valori ni se lipesc de minte, de ochi, de privire de 
înţelegere, fără a fi necesară utilizarea lor şi fară a le integra în structura personală. 

Personalitatea, prin conjuncţia Soare-Lilith, este în continuare lezată şi acest 
lucru va fi vizibil prin intuiţii sau inspiraţii stranii. În a doua parte a zilei, caracterul 
bizar al conjuncturii astrale de acum va fi mult mai vizibil şi este important să ştim 
acest lucru pentru a nu lua în sens personal ceea ce ni se întâmplă şi a nu îndrepta, 
aşa cum ne îndeamnă opoziţia Luna-Mercur, gânduri negative spre cei din jur 
pentru că raţionamentul pe baza căruia emitem aceste gânduri nu este real şi nici 
corect. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce în faţa unor întâmplări 
contradictorii. Dacă în prima parte a zilei suntem destinşi, liniştiţi sau luăm 
lucrurile în uşor, neimplicându-ne în acţiuni ample, dinamice, care să ne solicite 
nici măcar fizic, în a doua parte a zilei cele care vin spre noi aparent întâmplător, 
care au un caracter compromiţător sau care ne impresionează ori ne şochează prin 
caracterul lor bizar ne tulbură conştiinţa şi ne îndeamnă să îndreptăm către cei din 
jur gânduri mai puţin corecte, nevicioase sau să emitem critici bazate pe concluzii 
eronate. Dacă nu vom reuşi să ţinem sub control acest flux al gândirii, aceste ideii 
ne vom trezi spre seară că ele însele ne vor da insomnii sau vor genera anumite 
reacţii fiziologice, dureri de spate, de stomac, ameţeli, vertijuri sau alte reacţii ale 
corpului generate de o dizarmonie mentală sau de una afectivă. 

Puterea acestei zile va sta în modul cum conservăm ceea ce observăm în 
prima parte a zilei şi, apoi, în cât de multă voinţa avem pentru a ne tempera 
reacţiile impulsive ce apar în a doua parte a zilei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că suntem fiinţe 
superioare şi că putem dovedi acest lucru conservând, protejând cu iubire şi 
implicare ceea ce avem în jur şi, deopotrivă, folosind energia pentru a refuza orice 
formă de dizarmonie care ne tentează în a doua parte a zilei. 
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Marţi, 25 iunie 
Marti 25- 6-2013  5:23    Luna (Cap) Opp (Can) Venus 
Marti 25- 6-2013 10:26    Luna (Cap) --> Aquarius 
Marti 25- 6-2013 18:21    Luna (Aqu) Squ [Sco] Saturn 

 
Înainte de a trece în Vărsător, Luna împlineşte o opoziţie cu Venus, iar asta 

înseamnă că noaptea de luni spre marţi va fi marcată de episoade bizare de 
manifestări stranii ce survin în segmentul afectiv care vor culmina cu o dimineaţă 
apăsătoare, complicată, tristă sau încărcată de nemulţumire sau agresivitate. Mulţi 
vor considera că ineficienţa pe care o vor dovedi în dimineaţa zilei de 25 iunie, până 
la 10,30 când Luna îşi va schimba semnul, va fi cauzată de ceea ce s-a-ntâmplat în 
timpul nopţii, că nu au dormit bine, că nu au dormit deloc sau că nu s-au putut 
sustrage gândurilor complicate pe care le-au avut, însă nu este aşa. În intervalul 
5,30 - 10,30 Luna va fi în Perioada fără direcţie şi orice acţiune dinamică, orice 
trezire la realitate este frânată, nu are suportul astral, iar individul pentru a putea 
să facă faţă unor solicitări care vin în sensul acesta va trebui să mobilizeze acţiuni 
sau forţe care nu sunt la îndemâna sa ori care sunt păstrate într-un depozit 
personal greu sau deloc accesibil. 

A doua zi a săptămânii se dovedeşte a fi o zi de negociere. Dacă în prima 
parte a zilei încercăm să negociem cu noi înşine, trecând printr-o mare dilemă, 
dacă să folosim sau nu rezervele pe care le avem, dacă le sunt utile celor din jur 
informaţiile care ne sunt solicitate, dacă să coborâm din zonele aride ale mentalului 
sau ale afectivităţii (Luna în Capricorn) şi să ne integrăm în planul social, în a doua 
parte a zilei (Luna în Vărsător) vom face acest lucru împotriva celorlalţi. Luna în 
Vărsător va incita spre conversaţii inutile, îi va pune pe oameni să discute orice, 
despre oricine şi acest lucru se produce cu repercusiuni negative pentru cel care 
generează aceste discuţii. Luna va fi în a doua parte a zilei în careu cu Saturn şi va 
traversa o altă formă de nesiguranţă. Dacă ieri ea a fost în careu cu Uranus acum ea 
este în careu cu Saturn. Dacă ieri nesiguranţa nu era clar definită, ci doar explorată 
pe baza unor situaţii ipotetice, întrebându-ne de ce nu avem lucrurile pe care le au 
alţii, astăzi careul Lună-Saturn face ca nesiguranţa să fie justificată prin suspiciuni 
de genul: �De ce ne este luat ceea ce ne aparţine?�. 

Din această perspectivă a nemulţumirii, zilele de 24 şi 25 iunie se vor 
asemăna mult, mai ales datorită careului Lunii cu Saturn care va pune o mare 
greutate pe maturitatea individului, pe ceea ce selectează din ceea ce trăieşte, pe 
modul cum apreciază ceea ce se întâmplă în jur, pe cât de clare îi sunt reacţiile 
celorlalţi, dar mai ales pe abilitatea individului de a selecta care sunt îndreptate 
împotriva sa şi care nu. Este de la sine înţeles că în acest proces de autoanaliza 
mulţi vor eşua, mulţi vor lua totul în semn personal considerând că anturajul este 
de vină, că el traversează un disconfort personal. 

Multe dintre cele care vin spre noi azi se vor soluţiona de la sine. Luna în 
Vărsător are şi o această componentă de geniu care, fără ca individul să cunoască 
procesul ce se desfăşoară mobilizează resurse foarte profunde, stranii ce fac pare 
din aceeaşi categorie bizară. 

Aşadar, 25 iunie va fi o zi în care contrariile se vor întâlni, iar noi vom încerca 
să negociem în favoarea noastră un avantaj atât în ceea ce priveşte conflictul cu 
anturajul sau cu propria persoană, cât şi ipostaza în care să ieşim în evidenţă, să 
fim apreciaţi prin modul rapid sau eficient prin care rezolvăm o problemă. 
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Nu doar complicaţiile sociale vor face ca zilele de 24 şi 25 iunie să fie zile 
asemănătoare, ci și dorinţele. Ceea ce urmărim să împlinim în prima zi a 
săptămânii vor urmări cu insistenţă şi în a două zi, însă de această dată, în 25 iunie, 
conjuncturile sociale sunt altele, limitările sunt altele şi multe dintre dorinţe vor 
rămâne în acest stadiul, iar barierele zilei de 25, cele care sunt diferite de ceea ce s-
a-ntâmplat în ziua anterioară, vor fi legate de timp, de întârziere, de defecţiuni ale 
unor aparate sau de retragerea dintr-o asociere, dintr-un context pe baza unei 
concluzii false sau eronate. Trebuie să subliniem faptul că în noapte de marţi spre 
miercuri Jupiter va trece în Rac, iar asta înseamnă că acum el se află pe ultimele 
secunde ale zodiei Gemeni, împlinind un tranzit complicat şi apăsător de un an de 
zile în care am fost mobilizaţi pe informaţii, pe modul cum apreciem aceste valori, 
pe modul cum le-am transferat, dar şi pe anumite zone personale legate de 
sănătatea mentală, de discernământ, de libertate de expresie. Jupiter trece din exil 
în exaltare, practic de la o extremă la alta, chiar dacă aceste două trăsături sunt din 
sectoare diferite şi vom intra în contact cu energii binefăcătoare. Acestea vin spre 
noi în noaptea de marţi spre miercuri, mai exact la ora 4:30 în dimineaţa zilei de 
miercuri, ora la care Jupiter intră în Rac. Nu vom percepte, deocamdată, caracterul 
benefic al acestor poziţii pentru că în Rac se află Lilith care deja lezează 
personalitatea, iar asta înseamnă că deja suntem afectaţi de subiectivitate, 
considerând că prea multe lucruri negative ne-au fost atribuite şi nu putem să ne 
separăm de faptul că pe aceste le-am luat în sens personal. Beneficiul personal, cel 
care se produce dincolo de observaţiile individului se va susţine mult pe modul cum 
administrăm valorile în această zi de marţi. 25 iunie fiind o zi de negociere, va 
trebui să ne implicăm cu toată puterea pentru a obţine rezultate bune. Chiar dacă 
beneficiile nu vin acum ele se vor regăsi în trăsăturile lui Jupiter aflat în tranzit prin 
exaltare timp de un an de zile. 

Prin urmare, 25 iunie ne îndeamnă spre a găsi soluţii între valori extreme. 
Încă de dimineaţa ne vom dovedi, zăpăciţi, împiedecaţi, uituci, lipsiţi de vlagă, 
putere, punând pe seama faptului că odihna a fost deficitară în noaptea de luni spre 
marţi sau că ultima vreme ne-a solicitat mult şi nu am avut răstimpul necesar să ne 
odihnim ori că din senin apare un eveniment care ne tulbura, fie că apar întârzieri 
în planurile pe care ni le-am stabilit din zilele anterioare ori din săptămânile 
anterioare. Ceea ce se întâmplă în 25 iunie are o mare însemnătate pentru 
valorificarea unor elemente personale în următorul an. Este o zi foarte importantă 
din acest punct de vedere şi este crucial să facem faţă tuturor provocărilor care vin 
spre noi azi. 

În prima parte a zilei vom traversa o dilemă stranie, dacă să punem la 
dispoziţia celorlalţi informaţiile pe care le avem, dacă să ne oferim serviciile ori 
dacă să fim pur şi simplu disponibili sau prezenţi într-un anumit loc. Va trebui să 
depăşim această dilemă şi să răspundem cu toate rezervele pe care le avem 
solicitaărilor care ne vin din jur. După 10,30, când Luna va intra în Vărsător, 
această dilemă se va disipa, ne vom debloca şi ne vom implica în activităţi de 
comunicare şi relaţionare cu o mai mare uşurinţă. De această dată apar alte 
probleme, fie vorbim prea mult, fie vorbim prost, fie nu spunem ceea ce trebuie, fie 
nu ascultăm părerea interlocutorului, fie ne implicăm în relaţii sterile și pierdem 
timp important, fie dorim să facem multe lucruri şi nu ne încadrăm în timpii 
stabiliţi, fie sub impulsul unor factori independenţi de propria voinţa apar 
întârzieri pe care nu ştim să le gestionăm. Chiar dacă situaţiile nu sunt atât de 
complicate, va trebui să le facem faţă, vă trebuie să le gestionăm corespunzător 
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pentru că eficienţa acestei zile se va regăsi în tranzitul lui Jupiter prin Rac timp de 
un an de zile. Jupiter va intra în Rac în noaptea de marţi spre miercuri şi mulţi vor 
fi atât de presaţi de această energie încât vor claca, vor considera că dacă pentru cei 
din jur nu este important ceea ce au făcut până acum orice ar face de acum încolo 
nu va conta. Aceasta reprezintă reacţia subconştientă a faptului că ne aflăm într-un 
moment de prag, într-un moment de hiatus, într-o ipostază în care se trece de la o 
trăsătură negativă de pe o filieră, pe o trăsătură pozitivă pe altă filieră. În general, 
exilul lucrează bine cu domiciliul, iar exaltarea cu căderea. Acum se trece de la exil 
la exaltare, adică de pe o ramură pe alta, iar oamenii nu au informaţia organică 
menită să le permită trecerea fără efort de la o trăsătură pozitivă a una negativă. În 
felul acesta, mulţi vor claca, vor considera că se pune o presiune prea mare pe ei şi 
vor lăsa lucrurile în voia sorţii, considerând că este de o importanță crucială ceea ce 
au făcut până acum, nu ceea ce vor face de acum încolo. 

Negocierea se referă strict la acest lucru. Tot ceea ce negociem în alt context 
nu va avea atâta greutate cum are acum acest tip folosit în proiectele pe termen 
lung, adică îndemnul de a mai face încă un efort, chiar dacă vom considera că 
suntem epuizaţi ori că nu are rost. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne mobiliza azi să facem faţa 
tuturor provocărilor care vin spre noi, tuturor ipostazelor mai mult sau mai puţin 
complicate ale zilei pentru că ele se vor regăsi în energia sintetică a lui Jupiter în 
Rac timp de un an de zile. Chiar dacă azi nu vom reuşi să ne vedem rezultatele 
pozitive apreciate, să nu cădem în patimă de a ne judeca sau de a ne consideră 
neapreciaţi de ceilalţi pentru că nu această este direcţia evenimentelor de acum. 
Rezultatele pozitive, prin natura lor se vor regăsi în tranzitul lui Jupiter în Rac care 
va începe din dimineaţa zilei de 26 iunie şi va dura un an de zile. 

 
Miercuri, 26 iunie 

Miercuri 26- 6-2013  4:39 Jupiter (Gem) --> Cancer 
Miercuri 26- 6-2013  6:17    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Miercuri 26- 6-2013  9:26    Luna (Aqu) Squ [Sco] North Node 
Miercuri 26- 6-2013 12:12     Sun (Can) Tri [Sco] Saturn 
Miercuri 26- 6-2013 16:07 Mercury [Can] S/R 
Miercuri 26- 6-2013 16:08    Luna (Aqu) Tri (Gem) Mars 
Miercuri 26- 6-2013 16:33    Luna (Aqu) Con [Aqu] Juno 
Miercuri 26- 6-2013 20:47     Sun (Can) Tri [Pis] Neptune 

 
Intrarea lui Jupiter în Rac ne aduce în fața unor schimbări esenţiale. Practic, 

trecerea lui Jupiter din exil în exaltare constituie unul dintre cele mai importante 
evenimente ale lui 2013. El se produce cu Luna în Vărsător şi asta înseamnă o 
deschidere către noutate, către oportunităţi, o înclinaţie spre a rezolva situaţii 
imposibile sau către asocieri speciale, unele bizare, cele care depăşesc 
predispoziţiile generale ori compatibilităţile dintre zodii, între persoanele situate pe 
acelaşi nivel de înţelege, social, politic s.a.m.d. Mesajul principal pe care-l aduce 
Jupiter în Rac este acela că nu mai există timp. Multe sunt grăbite pentru a fi 
îndeplinite şi până pe 17 iulie, când Uranus va intra în mers retrograd vom 
beneficia de un con de aspecte favorabile în special în ceea ce privesc conjuncturile 
sociale. Tot azi, când Jupiter îşi schimbă semnul, Mercur va intra în mers retrograd 
şi asta înseamnă că pentru aproximativ trei săptămâni vom traversa ipostaze 
penibile în care gândirea să nu mai ţină pasul cu acţiunea şi mai ales, fiind în Rac, 
să realizăm o amestecare neplăcută între gând şi sentiment în aşa fel încât acţiunile 
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la care suntem implicați să fie compromiţătoare şi să nu mai meargă pe linia 
demersurilor, etapelor creionate până acum. Retrogradarea lui Mercur înseamnă 
revoltă împotriva propriei persoane, împotriva propriilor amintiri a propriilor 
experienţe de viaţă. Considerăm că nimic nu mai este de actualitate, bun, corect, 
înălţător, ci totul devine apăsător şi compromiţător. În acelaşi timp, Venus se află 
pe ultimele grade ale zodiei Rac ceea ce înseamnă că dacă mintea merge înapoi, 
sufletul merge înainte, caută o nouă formă de expresie sau să-şi finalizeze o parte 
din demersurile la care a lucrat în ultimele săptămâni și care implică o perioadă de 
analiza, de sedimentare a experienţelor afective. Venus intră în fereastra careului 
cu Saturn şi oamenii devin mai reţinuţi, iar până când intră în Leu, pe 27 iunie, va fi 
foarte reţinută, însă după aceea va considera că adevărul său este mai important 
decât adevărul celorlalţi şi orice formă de reţinere va crea un recul, adică reţinere 
într-o direcţie şi dezlănţuire într-alta. Intrarea lui Jupiter în Rac, pe acest context 
în care Soarele se află de asemenea în trigon cu Saturn, în care Lilith devine 
puternică şi expresivă în Rac ne extindem gândurile şi conştiinţa către un sector 
mai puţin plăcut, acela al suferinţei. Chiar dacă Jupiter intră în sensul exaltării sale 
şi ar trebui ca, dintr-odată, valorile morale să devină prioritare pentru noi, Lilith 
aflată în primele grade ale zodiei Rac răstoarnă valorile şi Jupiter, în intenţia sa de 
a lua din raft o carte plină de sfaturi înţelepte, va ridica mâna un pic mai sus, pe un 
alt raft şi va lua de acolo o carte cu acelaşi titlu �Reguli de viaţă�, dar care este plină 
de prostii. 

Chiar dacă aceasta este o încercare specială, chiar dacă Jupiter este lezat de 
Lilith, faptul că se împlineşte o piramidă de apă în care sunt implicaţi Soarele şi 
Jupiter într-un vârf ne îndeamnă să avem mai multă încredere în intuiţie, chiar şi 
atunci când greşim pentru că intuiția nu ne duce spre greșeală, ci constituie partea 
pozitivă a actiunii eronate, să avem mai multă încredere în sentimentul care ne 
ghidează, chiar dacă în primele faze lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat. 
Luna este azi prietenă şi cu Uranus şi cu Marte şi cadrul general, acela care 
combate acţiunile zilelor anterioare şi care nu depăşeşte acest segment, este unul 
armonios și încântător. Sunt analizate reuşitele zilei anterioare, sunt puse în 
balanţă realizările personale, maturitatea individului cu tot ceea ce este de făcut de 
acum încolo prezentat eşalonat pe luni sau poate chiar pe un an de zile. 

Ceea ce este demn de remarcat vine din faptul că mesajul lui Mercur peste 
toate aceste îndemnuri pozitive ale lui Jupiter sau colorate de prezenţa lui Lilith din 
Rac ne duce spre o zonă a regretului. Pentru cei care nu au cunoscut încântarea sau 
încrederea în sine, pentru cei care nu şi-au explorat viaţa foarte puternic, regretul 
constituie un moment de pauză, de relaxare, de linişte pentru că nu mai simt 
presiunea anturajului sau presiunea acţiunilor care cer urgentare. Regretă, deci au 
control asupra evenimentelor, iar asta înseamnă că ştiu ce au de făcut, că se pot 
opri oricând din orice demers. În realitate, este o păcăleală pentru că regretând 
îmbrățișează o iluzie, la fel cum se păcăleşte un fumător începător care consideră că 
se poate lăsa de acest viciu, dar nu vrea. În realitate, se creează o dependentă de 
tristeţe, de amărăciune, de regret, mai ales că Mercur se află într-o conjuncţie largă 
cu Venus şi aceasta este într-o dependenţă de situaţiile pe care nu le înţelege şi de 
care fugă. Cu cât trece timpul mai mult, Mercur, mergând înapoi şi Venus înainte 
intrând în alt semn, motivaţiile în direcţia regretelor rămân singure, se izolează, iar 
Mercur devine planetă neaspectată. 

Jupiter în Rac manifestă o atracţie specială faţă de trecut şi această atracţie 
specială va fi cu atât mai importantă şi mai corectă cu cât observăm că azi în 
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energia jupiteriana este evidențiată și prin implicarea trigonului Soarelui cu Saturn, 
cu atât mai mult Mercur îşi porneşte mersul său retrograd și cu atât mai mult cu cât 
Soarele şi Neptun îşi împlineşte şi ele trigonul lor. Acest triunghi regal cu unghiuri 
împlinite la grad perfect într-o zi, înseamnă forţa concentrată, însă nu pentru 
mersul înainte, ci pentru cel înapoi. Acest mers înapoi poate însemna şi răscolirea 
trecutului pentru ceea ce s-a greşit, însă este important ca aceia care se lăsă în voia 
acestui îndemn să se gândească la faptul că fiind vorba de evenimente ample nu pot 
fi rezolvate într-o zi, nici într-o săptămână poate chiar nici într-o lună. Dar tendinţa 
de a ne întoarce la locul faptei de a reveni la anumite probleme pe care anterior nu 
le-am rezolvat, fără a aduce cu noi schemele anterioare, ci pur şi simplu de a 
călători în trecut cu mintea, reprezintă o forţă extrem de puternică în această zi şi 
ea se va regăsi şi în conjuncturile zilelor anterioare, evident cu particularităţile 
aferente. 

Trecerea lui Jupiter dintr-un semn mutabil într-unul cardinal înseamnă 
grăbirea lucrurilor. Cei care sunt mai sensibili vor avea impresia că sunt presaţi de 
timp, că au de îndeplinit multe lucruri într-un interval de timp foarte scurt şi că nu 
mai au timp, că se află într-o numărătoare inversă și că aceasta trebuie să fie luată 
în seamă. În mare parte această percepţie este adevărată pentru că evenimentele 
care vin din zodiile cardinale grăbesc lucrurile, ele nu alimentează evenimentele pe 
termen lung, ci le grăbesc, le împing către o altă etapă, mult mai repede, încercând 
să se câştige timp sau să se depăşească anumite etape. Faptul că Saturn este 
implicat în această piramidă de apă în care îi avem pe Jupiter, pe Soare şi pe Lilith 
într-un vârf scoate în evidenţă o expresivitate anume în această grăbire a lucrurile. 
Lucrurile nu sunt grăbite în mod haotic, ci, chiar şi atunci când sunt grăbite pentru 
a fi stricate, au la bază o explicaţie perfect logică, una motivată prin argumente 
solide temeinice care potcfi înţelese foarte uşor. 

Pluton supraveghează toată această aglomerare de planete din Rac şi ne 
încearcă mult pe valorile familiei pe ataşament, pe plăcerea de a ne izola în 
construcţii personale (locuinţă personală, casă de vacanţă, titluri ştiinţifice, brevete 
etc.) de a ne izola în aceste elemente de patrimoniu personal considerând că o parte 
dintre ele trebuiesc înlocuite pe motiv că s-au învechit. Rămâne de stabilit în raport 
cu horoscopul personal care sunt aceste elemente învechite trebuiesc schimbate 
pentru că Lilith, în acest context, aduce eroarea care nu este văzută uşor, eroarea de 
calcul, de încadrare. Lucrurile trebuiesc bine gândire, analizate foarte bine şi nu 
trebuie lăsat nimic la voia întâmplării. 

Prin urmare, 26 iunie este o zi foarte importantă a lui 2013. Aduce trecerea 
lui Jupiter în Rac pe care mulţi astrologi o vor considera ca o poziţie extrem de 
favorabilă. În realitate caracterul pozitiv şi benefic al lui Jupiter în Rac este 
puternic afectat, lezat, compromis de Lilith aflată şi ea în primele grade ale zodiei 
Rac. Este compromis şi încercat puternic tot ce ţine de patrimoniul personal, de 
tradiţie, de neam, de ţară, de limbă, de obiceiuri, de istorie personală sau chiar de 
cultura personală. 

Sub presiunea anturajului mulţi cedează pentru că nu mai ştiu să discearnă 
adevărul de minciună, nu mai ştiu să discearnă binele de rău şi-atunci se lăsă în 
voia valului. În realitate, lucrurile nu sunt lipsite de control, ele merg în trecut, 
punctual în anumite perioade, epoci, fac trimitere la anumite secvenţe din istoria 
personală când am greşit sau când am cedat anumitor tentaţii, punând o sămânţă 
bună într-un pământ rău, sau o sămânţă rea într-un pământ bun aşteptând ca 
lucrurile să se rezolve de la sine. Prezenţa lui Lilith aproape de Jupiter compromite 
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o şansă sau ne scoate în evidenţă o ipostază trecută în care cu bună ştiinţă am 
compromis ceva. Acum trebuie să primim roadele acţiunilor trecute, trebuie să 
privim în faţă cât de serioşi am fost, cât de sinceri, cât de pricepuţi şi dacă am 
stricat o relaţie sau am dat cu piciorul unei oportunităţi trebuie să ne aşteptăm să 
ne vină rezultatul pe măsură acţiunilor trecute. 

Mercur în Rac nu se simte foarte bine, nu este în elementul său, 
dramatizează foarte mult şi se leagă prea mult de acele stări sufleteşti pe care nu le 
înţelege. Retrogradarea sa în această zodie înseamnă îmbrăţişarea regretului ca pe 
un element bun, ca pe un mijloc de recreere sau de destindere. Această confuzie 
este generată tot de Luna neagră aflată în Rac, ale cărei metode Mercur le va 
îmbrăţişa începând de mâine, de când Venus, singura planetă cu care Mercur va 
face acum un aspect, va trece din Rac în Leu. Mercur rămas singur va primi tot ceea 
ce i se oferă. Fiind vulnerabil prin retrogradarea sa, el va deveni o ţintă a Lunii 
negre care chiar asta caută – elemente vulnerabile pentru a le exploata. În felul 
acesta, orice formă de călătorie în trecut, orice ataşament resentiment sau 
compromis devine tulburător, prea dureros şi generează evenimente încărcate de 
un dramatism aparte. Orice reproş sau orice negaţie este luată în sens personală şi 
în loc să se liniştească prin regret oamenii observă că de fapt se încarcă şi mai mult 
cu tipul de energie pe care îl invocă regretând. 

Faptul că într-o singură zi se combină atât de multe lucruri pozitive şi există 
şi elemente negative (careul Lunii la Axa Dragonului, Mercur în mers retrograd) ne 
lasă impresia că participăm la lucruri mari importante, grandioase, dar că nu 
reuşim să ne ridicăm la înălţimea episoadelor pe carele traversăm. Această 
impresie este greşită, eronată, este falsă ori construită în felul acesta pe baza unei 
breşe de securitate. În realitate, încrederea în sine, fiind puternic lezată şi înlocuită 
cu suspiciunea şi regretul, va fi cea care va întruchipa de fapt această breşă de 
securitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a impune o selecţie drastică 
gândurilor, de a ne fixa pe realizări, pe câştiguri, pe oportunităţi şi de a nu regreta 
absolut nimic. Regretul este o energie negativă, aceea care întoarce individul nu 
pentru a repara o greşeală, ci de a fugi de realitate. A îmbrăţişa numai aspectele 
pozitive, a privi doar lucrurile bune ne pune într-un con favorabil care se va 
menţine aşa cel puţin până pe 17 iulie, când Uranus va intra în mers retrograd. 

 
Joi, 27 iunie 

Joi 27- 6-2013  0:09    Mars (Gem) Tri [Aqu] Juno 
Joi 27- 6-2013 11:31    Luna (Aqu) --> Pisces 
Joi 27- 6-2013 12:02    Luna (Pis) Tri (Can) Jupiter 
Joi 27- 6-2013 14:56    Luna (Pis) Tri (Can) Lilith 
Joi 27- 6-2013 19:51    Luna (Pis) Tri [Sco] Saturn 
Joi 27- 6-2013 20:03   Venus (Can) --> Leo 
Joi 27- 6-2013 20:28    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 
Joi 27- 6-2013 22:12     Sun (Can) Tri (Pis) Luna 

 
Astăzi Luna iese din Vărsător şi intră în Peşti, în mijlocul zilei, urmând să 

împlinească trei trigoane cu planetele situate pe primele grade ale zodiei Rac 
(Jupiter, Lilith şi Soare), dar şi un trigon cu Saturn, iar Venus, spre seară, să intre 
în Leu. Pe aceste fundal, Marte şi Junon îşi împlinesc trigonul lor, dând zilei o 
coloratură aparte. Faptul că Marte şi Junon îşi împlinesc acest trigon când Luna se 
află încă în Vărsător aduce un îndemn şi un imbold în special în timpul nopţii care 
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nu poate fi pus în aplicare în timpul zilei de ieri, însă dinamica astrală a celorlalte 
planete nu a făcut vizibil acest trigon între dorinţă şi asociere. Astăzi, când Luna se 
află în Peşti, dorinţa aprigă de asociere, de a construi lucruri bune prin schimb de 
experienţă este pusă la încercare de acele întâmplări care cer maturitate, reţinere, 
interiorizare, experienţa de viaţă sau care fac trimitere la anumite întâmplări din 
istoria personală când un anume individ sau un anume grup de persoane au 
participat la o lucrare importantă înscrisă în conştiinţa universală. Trigonul lui 
Marte cu Junon înseamnă şi curaj în a implementa un proiect personal sau în a 
participa la un alt proiect, însă cu o notă personală, originală interesantă şi 
constructivă. Din nefericire, între 11,30 şi 20,00 când Luna va fi în Peşti şi Venus în 
Rac, pe gradul anaretic, drama personală, teama că participăm la lucruri mari pe 
care nu le putem evalua pe măsură, ne constrâng să privim totul prin reţinere ca şi 
cum cei mai interiorizaţi oameni sunt cei mai câştigaţi, sunt cei mai apreciaţi sau 
interiorizarea, refuzul unei exprimări, a unei comunicări fac informaţia și mai 
solidă, şi mai puternică, şi mai atractivă. În realitate, această înclinaţie spre 
reţinere, având ca motivaţie exprimarea pe un alt nivel, obţinerea unei eficiențe 
mult mai bune prin neîmpărtăşire, este o păcăleală care vine de la Lilith cu care 
Luna ridica acum un trigon. Luna neagă nu este cel mai important element 
astrologic activ acum, ci unul care devine important pentru că intervine cu o eroare 
ce dă peste cap întregul sistem. Aflându-se în interiorul piramidei de apă care, prin 
implicaţia Lunii se transformă în Tripod, sugestiile lui Lilith se înscriu în structura 
de bază. Tentaţia de a minţi, de a răstălmăci ceea ce vine spre noi, de a prezenta 
lucrurile în favoarea personală sau de a răscoli un depozit de toxine fără a avea 
instrumentele necesare pentru a le elimina, fără a avea procedeul specific, cel mai 
corect şi bun pentru a vindeca, face din intervenţia Lunii una foarte importantă de 
care orice pasionat de astrologie trebuie să ţină cont acum. 

Pe gradul anaretic din Rac, Venus va dramatiza şi mesajul său acum va 
semăna cu dramă pe care a pornit-o Mercur ieri prin mersul retrograd. Sunt aduse 
din trecut episoade care nu au nicio relevanţă în prezent, dar care sunt trăite iar şi 
iar în ideea că prin această dramă se va face dreptate, în ideea că se obţine un titlu 
de glorie din a suferi atât de intens, atât de complicat sau pur şi simplu din 
neputinţa de a ne sustrage mintea din acest val de idei ori memorii negative. Dar 
amintirile negative sunt amestecate printre cele pozitive, iar asta înseamnă că 
apropierea Lunii de Neptun, împlinită spre seară, poate veni cu un strop de 
romantism, de sensibilitate, de expresivitate sau chiar de bunăstare (trigon Lună-
Soare) pe fondul acestor încercări mari ca şi cum cu cât viaţa este mai dură, cu atât 
legăturile dintre oameni devin mai puternice şi cu atât bucuriile simple, pure sunt 
mai atractive şi mai înălţătoare. 

În realitate, unghiurile care se împlinesc azi, vin cu o invitaţie şi anume 
necesitatea unei schimbări radicale, aceea care-i sperie pe cei mai mulţi și care va 
avea o coloratură aparte. Luna se integrează în tripodul ce se construiește pe zodiile 
de apă şi participă la o conjunctură amplă care se întinde pe distanţe mari în timp 
şi care are o componentă genială, aceea de a evidenţia un rău ascuns ani de zile cu 
foarte multă dibăcie, cu foarte multă atenţie pentru a schimba direcţia, pentru a 
anula această eroare şi, în felul acesta, pentru a comporta o deplasare spre succes, 
spre reuşita personală. 

Pentru că Lilith este implicată în aspect putem aduce în discuţie şi ideea de 
sabotaj. Nu toate fiinţele sunt sensibile la ideea de autodepăşire. Unii oameni 
prefera să vorbească mult despre spiritualitate, despre dragoste despre armonie 
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tocmai pentru a înlocui acţiunea cu cuvintele. Acest procedeu înşelător spune 
despre persoanele respective că, în realitate, nu doresc să evolueze pentru că sunt 
leneşe ori pentru că nu au în structura lor deocamdată ipostaza unui salt atât de 
mare. Aşa cum se întâmplă şi în sport, pentru a atinge o performanţă, pentru a te 
număra printre ei care ating recorduri sau care înscriu un rezultat într-o agendă 
trebuie o pregătire temeinică. Această pregătire se face prin voinţa proprie, prin 
educarea minţii, printr-o disciplină severă, aceasta care este integrată azi în 
conjuncturile astrale prin faptul că Saturn este puternic implicat în aspect. De 
asemenea, Axa Dragonului, fiind într-unul din vârfurile tripodului, ne scoate în 
evidenţă acea componentă de geniu pe care fiecare o are înscrisă în destinul sau şi 
care iese la lumina într-un mod uşor de perceput, important este ca fiecare să aibă 
disponibilitatea necesară pentru a o vedea. Probabil că pe viitor vor mai fi şi alte 
ipostaze de acest fel în care geniul personal să se manifeste într-o direcţie, însă 
tripodul de acum poartă un mesaj special, acela de a ne mobiliza în direcţie 
purificării fiinţei, a doborârii acelor bariera care ne spun că suntem altfel decât în 
realitate. În realitate, suntem fiinţe speciale, puternice care au avut în trecut parte 
de experienţe înălţătoare, care au cunoscut scânteia iluminării însă s-au ataşat prea 
mult de lucrurile mici, rele şi compromiţătoare, văzându-le în mod disproporţionat 
şi acordându-le prea mult credit. Acum, acestea sunt deposedate de puterea pe care 
noi înşine le-am oferit-o şi avem ocazia, prin faptul că ne luăm înapoi ceea ce ne 
aparţine, să folosim acea putere pentru a ne vedea chipurile strălucitoare într-o 
oglindă a sufletului, adică scânteia de geniu pe care o avem înscrisă în suflet. 

Prin urmare, 27 iunie este o zi de încercare existenţială. Mulţi vor 
considera că evenimentele vieţii personale sunt dintr-odată privite la o altă 
dimensiune, că sunt invitaţi să participe la lucruri foarte mari şi că nu se întâmplă 
ca ieri, să nu facă faţă clar, acum simt că dacă îşi îndreaptă atenţia corespunzător 
vor reuşi să se ridice la nivelul aşteptărilor pe care le au. Evident 27 iunie este şi 
ziua făţarnicilor, a prefăcuţilor, a celor care mimează lucrurile importante şi 
valoroase pentru evoluţia spirituală tocmai pentru că nu doresc să abordeze prin 
practică acest traseu. Vorbesc despre dragoste pentru că nu iubesc, ci doar 
explorează plăcerea, vorbesc despre iertare, pentru că nu pot ierta. ci doar ignora, 
vorbesc despre înţelepciune pentru că nu au experienţe de viaţă personale, ci doar 
citate din autori celebri. Şi ei sunt avantajaţi azi, şi lor drama personală le va crea 
probleme însă cei mai câştigaţi sunt cei care privesc cu luciditate în faţă şi care nu 
se păcălesc cu rezultate false. 

27 iunie conţine şi o contradicţie, aceea de a ne asocia cu oricine pentru un 
câştig personal. Trigonul Marte-Junon înseamnă şi asocieri dincolo de barierele 
obişnuitului. Acestea însă nu întotdeauna se soldează cu un rezultat bun, chiar dacă 
azi cele două planete sunt în trigon (aspect favorabil). Dispunerea planetară aduce 
o mare putere lui Lilith, situată acum într-o zodie importantă pentru asocieri, 
pentru ataşamente, pentru legături şi tocmai de aceea nu este cazul să ne aşteptăm 
ca orice tip de asociere spre suntem invitați azi să fie o reuşită. 

Pentru oamenii comuni ziua este marcată de contradicţii. Pe de o parte, 
lucrurile merg foarte bine, foarte clar, adică totul este atins de un bine suspect, 
poate chiar de prosperitate şi bunăstare, iar de cealaltă ni se spune că bunăstarea şi 
prosperitatea obţinute trebuie împărtăşite, dăruite aşa cum au fost primite. Omul 
comun nu poate înţelege în ce constă succesul său dacă tot ceea ce primeşte trebuie 
dea. Însă cel care lucrează cu energia, care este angrenat într-un proces de evoluţie 
spirituală ştie că asta înseamnă că face parte dintr-o lucrare, aceea care înscrie în 
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conştiinţa socială ceva neobişnuit, un lucru care de la sine, prin procese naturale, 
nu s-ar fi putut produce. 

Spre seară, Venus va trece în Leu şi sentimentele se vor încălzi, oamenii se 
vor simţi mult mai atraşi de lucrurile superficiale, vor fi mai puţin suspicioşi ori 
circumspecţi faţă de cei pe care-i au în jur, vor îmbrăţişa latura teatrală a vieţii, 
luând în uşor acele evenimente care până acum ar fi pus o mare greutate pe suflet, 
pe modul de a gândi sau pe cel de a acţiona. Prin amplificarea aspectului ludic al 
vieţii, Venus în Leu aduce şi făţarnicii, şi prefăcătorii, aduce şi înclinaţia spre 
supraapreciere, dar şi tendinţa de a răni neintenţionat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a medita asupra ideii de 
putere. Puterea nu înseamnă dominare, ci ea, în mare parte, înseamnă susţinere. 
Aici în această lume persoana care este puternică trebuie să susţină. 

 
Vineri, 28 iunie 

Vineri 28- 6-2013  5:17    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 
Vineri 28- 6-2013 11:09    Luna (Pis) Con [Pis] Chiron 
Vineri 28- 6-2013 11:49    Luna (Pis) Tri [Sco] North Node 
Vineri 28- 6-2013 21:57    Luna (Pis) Squ (Gem) Mars 

 
Astăzi lucrurile se mai temperează puţin, Luna va împlini un sextil cu Coada 

Dragonului reuşind să medieze tendinţa Nodurile, iar asta înseamnă că toate 
celelalte unghiuri pe care le va împlini (sextil cu Pluton, conjuncţie cu Chiron, careu 
cu Marte) vor deveni instrumente ale acestor soluţii care vin în raport cu destinul 
personal. Multe din episoadele acestei zile, se vor prezenta ca un balsam pentru 
suflet ori vor genera, evenimente care la rândul lor, prin efectele pe care le vor 
produce vor impune armonie sau linişte în mediul în care vor activa. 

Ceea ce vine spre noi acum şi are întâietate ține de o anume înţelepciune de 
viaţă. În momentul în care ne întoarcem spre trecut pentru a rezolva (sextil Lună-
Coada Dragonului) extragem de acolo întâmplările cele mai reuşite. Ne aducem 
aminte de ipostazele în care am fost bine pregătiţi, am făcut impresie bună, am 
învins ori am traversat un moment final într-un demers foarte greu. Acum, prin 
sextilul Lună-Pluton, se va face apelul, pe de o parte, la o anume flexibilitate faţă de 
ceea ce avem de rezolvat acum, în prezent (Luna este distribuitor de lumină între 
conjuncţia cu Pluton cu cea cu Uranus) şi, de partea cealaltă, acele episoade din 
trecut pe care trebuie să le rezolvăm şi pe care am văzut în zilele anterioare că le-
am tulburat foarte mult. Lucrurile se aşează acum pe un făgaş plăcut, corect, însă 
ele se extind foarte mult. Zodia Peşti, prin intermediul Lunii, conferă o anume 
viziune de ansamblu, iar prin conjuncţia cu Chiron această amploare a gândirii 
devine de-a dreptul terapeutică sau expresia unor informaţii care se extind foarte 
mult dincolo de orizontul elementelor cunoscute. Această extindere poate părea 
unora epuizantă, însă ea are rolul de a-l pregăti pe individ pentru opoziţia pe care 
Soarele şi Pluton începe să o formeze şi care se va împlini în luna iulie. 

Acum ceea ce este flexibil nu se poate impune ca soluţie pentru că probleme, 
practic, nu a apărut, însă ca idee, ca oportunitate, ca sugestie, ca sfat, ca 
recomandare aceasta trebuie reţinută, memorată şi integrată în fondul afectiv 
pentru a face apel la ea atunci când va fi nevoie. 

Nevoia, aşa cum este întruchipată azi, va bulversa pe mulţi pentru că 
lucrurile foarte evidente sunt plăcute însă, în profunzimea lor, în adâncime, ele 
încep să se şubrezească, să se clatine şi să sugereze că nu va mai dura mult până 
când întreaga construcţie se va distruge. Nu înseamnă că gândirea este orientate 
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către negaţie, către pesimism sau către disconfort, ci înseamnă că luăm deja 
contact, că gândim, că observăm acele elemente care în luna iulie vor traversa o 
ipostază violentă care apare o singură dată pe an, atunci că Soarele şi Pluton sunt în 
opoziţie. Aceste ipostaze sunt legate de aspectul medical, problemele legate de 
vizibilitate, viziune, claritatea imaginii, deci de vedere, de înţelegerea a ceea ce este 
văzut sau de simţul tactil şi de tot ceea ce este legat de piele ori de structura şi 
funcţia acesteia. 

În a doua parte a zilei, când Luna şi Marte vor fi în careu, aspectele pozitive 
care s-au manifestat în prima parte a zilei tind către mai mult şi se manifestă prin 
aspectul lor revendicativ. Prin cuvânt, prin atitudine, se cere prea mult, se impune 
prea mult prin vorba, prin atitudine şi nu neapărat conţinutul constituie problema 
acestei zile cât modul în care este făcut cunoscut. Oamenii nu se mai sincronizează, 
îşi vorbesc, dar nu se înţeleg corespunzător şi îşi dau seama că cu cât se îndrăgesc 
mai mult cu atât se tachinează mai mult. Acest careu între Luna şi Marte vizează în 
special relaţiile care depăşesc aspectul protocolar, care au un anumit grad de 
intimitate, declarat sau nedeclarat şi care vor pune în dificultate acele sentimente 
care se amplifică atunci când sunt observate, discutate sau trezite. 

Ceea ce se prefigurează azi ca fiind rostul, scopul său însemnătatea a ceea ce 
traversăm vine să ne reamintească faptul că organismul sau un anume grup în care 
dorim să ne integrăm are nevoie ca din când în când să treacă prin perioada de 
refacere, de vindecare. Acum mesajul astrelor ne indică faptul că vindecarea se face 
prin extinderea câmpului conştiinţei, nu prin lăcomie, nu prin însuşirea de noi 
cunoştinţe, nu prin dezvoltare personală și nici prin extindere spre mai mult, însă 
nu oricum, ci aşa cum învăţăm prin constrângerile careului Lună-Marte, adică fără 
lăcomie pentru că lăcomia este sancţionată slăbind legăturile cele mai sensibile şi 
delicate ale persoanei. 

Prin urmare, 28 iunie reprezintă o zi în care ne adâncim în gânduri, în 
sentimente, în acţiuni şi când descoperim că toate acestea sunt ambivalente. În 
prima parte a zilei le vedem înfățișarea plăcută, că ne hrănesc cu elementele care ne 
sunt utile, cu lucrurile cele mai bune şi fericite pe care le putem obţine din 
contextul acesta, iar în a doua parte a zilei vom considera că traversând aspecte 
bune este momentul să cerem mai mult de la viaţă. Ipostaza aceasta poate să ne 
ducă foarte uşor spre lăcomie, iar lăcomia este azi puternic sancţionată. Careul 
Lună-Marte amplifică aceste conflicte mai ales în cazul persoanelor imature, mai 
ales în cazul celor care au impresia că dacă se întâlnesc cu o informaţie şi le trezesc 
atenţia, neapărat trebuie să o obţină, că dacă văd în raft un lucru neapărat trebuie 
să-l ia, ca în cazul persoanelor care nu-şi pot controla dorinţele şi care nu şi-au pus 
niciodată problema să şi le controleze de teamă frustrării. Frustrarea este 
elementul care sperie cel mai mult, care ia această înfăţişarea sau îmbrăcă această 
haină a disconfortului pe care o persoană poate să-l obţină atunci când îşi refuza o 
dorinţă. Dorinţa necontrolată nu duce la frustrare şi nici nu-i este redusă 
intensitatea, ci prin control ea este îndreptată pe calea cea bună, ața cum este firesc 
şi aşa cum cere viaţa organizată. Calitatea fiinţei, a omului va putea fi văzută azi 
după modul cum va putea gestiona aceste două direcţii (caracterul pozitiv şi cel 
negativ) integrate în fiecare element pe care-l parcurgem. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne îndrepta atenţia mai mult 
spre caracterul pozitiv a lucrurilor, de a gândi că fiecare aspect al vieţii, fiecare 
element care ne atinge acum ne invită să ne extindem câmpul conştiinţei, nu să 
devenim lacomi, ci pur şi simplu mai puternici. 
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Sâmbătă, 29 iunie 
Sambata 29- 6-2013  3:16    Luna (Pis) Tri [Can] Mercury 
Sambata 29- 6-2013 16:06    Luna (Pis) --> Aries 
Sambata 29- 6-2013 17:34    Luna (Ari) Squ (Can) Jupiter 
Sambata 29- 6-2013 20:14    Luna (Ari) Squ (Can) Lilith 
Sambata 29- 6-2013 20:35    Luna (Ari) Tri (Leo) Venus 

 
Înainte de răsăritul Soarelui, Luna are de împlinit un trigon cu Mercur aflat 

în mers retrograd, apoi, în mijlocul zilei va trece în Berbec, urmând ca spre seară să 
împlinească două careuri, unul cu Jupiter şi altul Lilith, apoi un trigon cu Venus, 
abia intrată în Leu. Dinamica acestei zile, pentru că integrează o parte din tranzitul 
Lunii prin Peşti şi o altă parte prin Berbec, aduce o dihotomie interesantă, aceea 
care va seamăna cu dinamica zilei anterioare. 

Trigonul Lunii cu Mercur înseamnă călătorie în trecut pentru a repara o 
greşeală ori pur şi simplu pentru a rememora un episod plăcut, deconectant sau 
edificator într-o confruntare programată în această zi. Apoi careul Lunii cu Jupiter 
şi implicit cu Lilith sugerează faptul că bucuria personală, călătoria în trecut, 
plăcere personală se plătesc scump, că ele vor aduce un anume disconfort personal, 
că oamenii nu sunt pregătiţi să afle anumite lucruri despre ceea ce s-a-ntâmplat în 
viaţa unor oameni sau pur şi simplu nu sunt pregătiţi să afle părerile personale ale 
unor personaje celebre care, la un moment dat, au făcut istorie. 

Nu este o zi în care să se întâmplă foarte multe lucruri în niciun caz nu 
suntem învăluiți de episoade noi, ci vine spre noi evenimente cunoscute, abordate 
anterior, care acum, puse în contextul pe care-l traversăm, se dovedesc a fi 
ineficiente sau compromiţătoare. Abia spre seară, când Luna şi Venus vor fi în 
trigon, înţelegerea va putea să primească un imbold interesant şi să putem ignora 
opoziţia pe care o primim din partea anturajului, cum că nu suntem lucizi, suficient 
de inteligenţi, nu dispunem de nivelul corespunzător de cunoştinţe sau nu avem 
maturitatea afectivă necesară. Din nefericire acest trigon Lună-Venus vine să dea o 
replică episoadelor din prima parte a zilei, adică să aducă o desfăşurare de forţe pe 
care Venus din Leu o face cu o mare uşurinţă, aceea de a răni fără intenţie directă. 
Spre seară, sunt răniţi fără intenţie cei care au fost reticenţi de-a lungul zilei, cei 
care au refuzat o anumită informaţie ori care au fost blocaţi pe idei mai vechi, 
acelea pe care le-au tot traversat de-a lungul acestei săptămâni prin expunerea lor 
în faţa unor situaţii similare fără a se putea descurca. 

Faptul că Luna trece din Peşti în Berbec multe lucruri, influențate de acest 
tranzit, trec de la o vibraţie la altă arata și ca urmare, oamenii vor fi în căutarea 
lucrurilor imposibile. Dacă le găsesc în dimineaţa acestei zile, după ora 16,00, când 
Luna trece în Berbec, ele nu-i vor mai mulţumi şi vor face în aşa fel încât spre seară 
alte lucruri, mult mai importante sau mai urgente, să le capteze atenţia şi să devină 
importante. În felul acesta, înţelegem că va fi o zi bună pentru cei care reuşesc să 
gestioneze situaţiile complicate, care reuşesc să treacă ușor de la o situaţie la alta, 
care reuşesc să traverseze ipostaze complicate fără a se pierde cu firea. Ipostazele 
complicate, fie că cer gestionarea amintirilor în mod ponderat sau inteligent, fie că 
solicită administrarea unor informaţii sociale cu caracter compromiţător par să 
conferă zilei o intensitate aparte menită să-l smulgă pe individ din nevoia de 
odihnă pe care o va resimţi acută încă de dimineaţă. 

Finalul tranzitului Lunii prin Peşti şi implicit trigonul cu Mercur din Rac ne 
îndeamnă către somn, către evadare din planul realităţii, să călătorim cu mintea, să 
simţim într-un anumit fel aşa cum nu putem împărtăşi sau dacă împărtăşim nu ne 
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este înţeles. În după amiază acestei zile lucrurile însă se complică atât de intens şi 
atât de brutal încât unii se vor trezi brusc din visare şi vor reacţiona prin instinct. 
Instinctul, prin careul Luna-Jupiter, generează reacţii acide, iar prin trigonul Lună-
Mercur va face în aşa fel încât conjunctura în sine pe care o traversăm să fie 
transformată în avantaj propriu. 

Prin urmare, 29 iunie ne îndeamnă să ne exprimăm liber şi deschis o 
dorinţă personală însă nu faţă de ceilalţi, ci faţă de noi înşine. Prima parte a zilei va 
fi edificatoare din acest punct de vedere pentru că va aduce tendinţa de a ne izola 
de anturaj, de a ne petrece timpul în intimitate, pentru a ne rezerva dreptul de a 
convieţui cu bucuriile şi problemele personale într-un mod lipsit de vulgaritate, 
agresiune, fără să ne grăbească cineva sau să ne judece pentru ceea ce deţinem. În a 
doua parte a zilei lucrurile nu vor mai sta aşa, ele vor intra pe o pantă periculoasă 
pentru că atât careul Lună-Jupiter cât şi careul Lună-Lilith conferă zilei un caracter 
compromiţător. Sunt spuse lucruri care nu convin şi dacă iniţial acestea sunt 
tolerate atunci se ajunge la ton ridicat, atitudine de respingere sau răscolirea 
intimităţii unei persoane pentru a face comerţ cu aceste informaţii. 

Cei care lucrează cu energia care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare 
spirituală vor privi această zi că pe o oază în demersurile spirituale pe care le fac. 
Fie că în prima parte a zilei relaxarea îi încarcă energetic, le sporeşte puterea şi-i 
îndeamnă să practice exerciţii de vizualizare ori de empatie sau cele de mişcare a 
energiei către o locaţie situată la mari depărtaşi, în a doua parte a zilei lucrurile se 
complică, se inflamează şi mulţi vor considera ca neplăcerile din a doua parte a zilei 
constituie pedeapsa imediată, bruscă, pe care o are de ispăşit o persoană care a 
îndrăznit prea mult. Fiind vorba de Mercur retrograd se poate pune în discuţie 
faptul că s-a îndrăznit prea mult, se poate invoca această formă de lăcomie pe care 
am adus-o în discuţie şi în ziua anterioară pentru că Mercur în Rac în mers 
retrograd nu are capacitate de autoinvestigare şi dacă trecutul este plin de amintiri, 
de drame, de traume explorarea lui nu poate fi oprită de comandă pe care şi-o da 
individul. Dacă avem de-a face cu personaje care-şi trăiesc viaţa în disciplină, acest 
lucru va putea fi realizat doar dacă suntem implicați în proiecte mari, cu situaţii în 
care individul a fost implicat în demersuri sociale importante. Demersurile în sine, 
prin mecanismele lor de autoreglare, pun un moment de stop asupra acțiunilor 
individuale. 

Din nefericire mulţi se vor păcăli din cauza trigonului Lună-Venus, 
considerând că dacă nu li se opune rezistenţă în mod direct și, deci, lucrurile merg 
spre această armonie le permite lor să spună şi să facă orice, iar această situaţie 
generează neplăceri în societate din entuziasm, din lipsă de control, din faptul că 
unii îşi vor da prea multă importanţă, considerând că sunt interesanți, plăcuţi, că 
au cu ce se lauda. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta dreptul la 
intimitate, dar de a nu o duce pe aceasta în zona lăcomiei. Lucrurile cele mai 
importante ale zilei sunt cele care vin spre noi. Tot ceea ce suntem îndemnaţi să 
facem, să facem prin disciplină, prin discernământ. 
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Duminică, 30 iunie 
Duminica 30- 6-2013  7:53     Sun (Can) Squ (Ari) Luna (Half Luna) 
Duminica 30- 6-2013 11:10    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 
Duminica 30- 6-2013 15:02    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

 
Luna îşi încheia azi periplul său în calitate de distribuitor de lumină pe care l-

a început luni. Astăzi atingem conjuncţia cu Uranus şi de asemenea împlineşte 
careul cu Pluton. Ca fundal, careul Lunii cu Soarele întregeşte un careu în T pe 
semne cardinale la care participă luminariile şi cei doi malefici, Uranus şi Pluton și 
care anunţă activarea opoziţiei dintre Soare şi Pluton, un aspect destul de violent şi 
periculos în care este implicat şi de această dată Uranus pentru că devine planeta 
focar în configuraţia amintită. 

Aceste careuri care se împlinesc acum agasează mult ideea de muncă. 
Energiile sunt forţate să ia o anumită direcţie, să se îndrepte către o anumită 
finalitate, iar consecinţele acestei condiţionări sunt destul de greu de digerat, destul 
de complicate şi o mare parte dintre ele vor fi vizibile peste câteva luni, în luna 
august pe alte conjuncturi astrale. Această opoziţie pe care Soarele şi Pluton o 
împlinesc acum şi care o implică şi pe Lună în faza de Ultimul Pătrar vine, prin 
energiile zodiei Rac tranzitată de Soare, cu mesajul unui dramatism aparte. Vom fi 
îndemnaţi să muncim într-o zonă neplăcută, în condiţii mai puţin corecte, în 
condiţii dificile, grele, să facem faţă acestor situaţii printr-un efort de voinţă care va 
fi combătut prin mijloace neconvenţionale. În felul acesta, impresiile pe care le au 
oamenii despre munca lor ar putea să nu reprezinte realitatea şi să se desfăşoare 
într-o direcţie care, la rândul ei, să genereze conflicte. Munca este subiect de bârfa, 
de intrigă, iar ea va căuta să se exprime nu doar astăzi, ci pornind de la 
conjuncturile acestei zile într-un mod neplăcut pentru individ. Observăm că pe 
cerul acestei zilei Mercur este planetă neaspectată şi vom avea senzaţia astăzi aşa 
cum se spune în popor: „Vai de capul celui căruia i-a luat Dumnezeu minţile!�. 

Ultima zi a săptămânii anunţă însă problemele pe care am putea să le avem 
prin neîndeplinirea sarcinilor profesionale ori prin modificări pe care intenţionăm 
să le aplicăm în cadrul muncii pe care o avem de efectuat la serviciu, acasă sau într-
un grup de studiu. Pe de o parte, conjuncţia Lună-Uranus și careul Lună-Pluton 
care încheia statutul de distribuitor de lumină pe care Luna l-a împlinit în această 
săptămână, fragmentează încrederea în sine, aceea pe care am construit-o în timp 
prin efort ori pe baza rezultatelor muncii, şi aduce o formă de încredere lipsită de 
suport real care nu va putea fi susţinută prin ceea ce sugerează acum. Acest lucru 
este indicat de careul luminariilor şi implicit de careul pe care Soarele îl 
construieşte cu Uranus. Toate aceste elemente care au în centrul lor efortul, muncă, 
seriozitatea, perseverența ating în expresia lor negativă susceptibilitatea ca element 
de maximă fragilitate, că sursă a suferinţei sau ca îndemn spre a complica lucrurile 
şi mai mult. Chiar dacă acest careu în T cu Uranus şi Luna în postură de focare 
generează atât de multe probleme mai mult potenţial, indicând cât de gravă este 
revolta, trigonul pe care Saturn şi Jupiter îl împlinesc, unde participa şi Lilith, ne 
îndeamnă să fugim din prezent, să fugim de toate lucrurile pe care le-am acumulat 
în ultima vreme, cele cu care ne-am confruntat în trecutul apropiat şi să 
considerăm că valorile ancestrale, acelea pe care istoria le-a consemnat în analele 
sale, sunt cele care trebuie urmate. Din nefericire, exemplele istoriei, acum, în acest 
prezent dureros, nu pot fi aplicate, nu pentru că nu există o compatibilitate între 
cele două direcţii, ci pentru că acum prin Mercur retrograd, ca planetă neaspectată, 
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ideile sunt răvăşite, judecata nu poate să ne susţină în sensul acesta, iar emoţiile 
care nu sunt explicate, adică cele mai multe dintre trăirile pe care nu le-am 
împărtăşit, ne cuprind şi ne ţin prizonieri în atitudini care consumă energie. 

Fără a putea comunica uşor, fără a face un schimb de informaţii toate aceste 
lucruri care vin spre noi şi care ţin de abandonarea anumitor demersuri, de 
îmbrăţişarea trecutului, rămân în aer ca posibilităţi, ca oportunităţi de care vom 
beneficia abia în luna iulie. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în faţa unor probleme care nu se 
vor consuma acum și despre care mai mult ne informează ori care, printr-o anume 
putere pe care o foloseşte individul în a o răscoli, ne creioneze anumite trasee 
pentru următoarele două luni. O parte din evenimente se vor consuma în luna iulie, 
până pe 16, o parte vor merge până în august şi de-a lungul acestor două luni de 
vară vom reveni de multe ori asupra ultimei zile a lunii iunie încercând să găsim 
explicaţii asupra a ceea ce am trăit acum. Aceste explicaţii se vor lovi însă de una 
dintre cele mai mari probleme cu care ne vom confrunta azi aceea care vine din 
faptul că Mercur este planeta neaspectată şi care, prin retrogradarea sa, ne duce 
într-o zonă problemelor nerezolvate. În primul rând, confruntarea cu problemele 
care nu au avut anterior soluţie reprezintă o forma de abuz emoţional, iar de partea 
cealaltă, prin faptul că Mercur este neaspectat, nu primeşte ajutor, nu are un canal 
de comunicare prin care să transfere soluţiile către celelalte planete și rămânem cu 
gândul şi soluţiile care au nevoie de interacţiune pentru a fi aplicate, rămânem cu 
ele într-un depozit personal, le acumulam în exces şi, în felul acesta, blocăm 
mecanismul de reglare a problemelor spre care ne îndreptăm.  

Munca este mobilul acestor probleme. Din cauza ei oamenii se vor afla în 
conflict şi tot din cauza acestor sarcini profesionale ori a efortului oamenii se simt 
abandonaţi constrânşi să trăiască în suferinţa ori obligaţi să se depărteze de scopul 
pe care şi l-au propus. Unii vor privi în acest crescendo al opoziţie Soare-Pluton sau 
careului Soare-Uranus depărtarea de la Cale, rătăcirea pe un traseu ori renunţarea 
la demersuri sociale care ar fi însemnat redobândirea unui statut social. Pentru cei 
care sunt puţin mai norocoşi această desprindere ia înfăţişarea unei amânări. Dacă 
este vorba despre un proces, de cerere a unui drept în instanță, atunci acestea se 
amână din lipsă de probe, sunt rătăcite anumite probe ori ele nu au fost integrate 
corespunzător în analiza făcută pe marginea cauzei care se discută. 

Ştim că opoziţia Soare-Pluton este un aspect violent însă şi careul Soare-
Uranus de asemenea, însă prin combinarea acestora traversăm, ca şi anul trecut, 
ipostaze complicate, în care pe o greşeală de moment, pe o încredere oarbă într-o 
susţinere ireală putem să pierdem şansa unei relansări sau a unui succes fulminant. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne feri să judecăm lucrurile 
sau episoadele viitoare după ceea ce vedem acum în faţa ochilor. Evenimentele de 
acum sunt înşelătoare, ele au energia lui Lilith integrată şi este nevoie de mult 
discernământ şi de un probatoriu solid pentru a alege varianta cea mai aproape de 
realitate şi prin aplicarea ei să nu ne păcălim şi să obţinem succesul scontat. 
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1-7 iulie 2013 este o săptămână de explorare. Acum vom traversa împlinirea 
unor unghiuri foarte importante în care Soarele, abia intrat în Rac de o săptămână, 
este vedetă. În prima zi Venus şi Saturn împlinesc un careu pentru ca în zilele 
următoare, adică marţi, joi şi vineri, Soarele să participe la împlinirea a patru 
aspecte, după cum urmează: opoziţie cu Pluton, careu cu Uranus, trigon cu Chiron 
şi trigon cu Capul Dragonului. 

Faptul că Soarele este vedeta acestei săptămâni, că el intervine cu un mesaj 
foarte clar în ecuaţia astrală a lui 2013 ne ajută să ne explorăm diferite aspecte ale 
personalităţii. Soarele în Rac, în această săptămână, devine revendicativ, puternic, 
mai puţin agresiv decât pe alte unghiuri însă tenace, puternic şi expresiv, atât în 
trăsăturile pozitive, cât şi în cele negative. Dacă despre opoziţia lui cu Pluton ştim 
cât de agresivă este, careul său cu Uranus devine, de asemenea, foarte important 
pentru că se adresează problemelor de factură internă, adică accentuează acele 
tensiuni, acele probleme între indivizii aparţinând aceluiaşi grup în aşa fel încât 
pentru foarte mulţi problemele zilei de joi vor deveni cele mai importante ale 
săptămânii. Cei mai mulţi vor explora extremele acestei săptămâni, adică opoziţia 
Soarelui cu Pluton, în aspectul lor negativ şi îndemnurile trigonului Soarelui cu 
Capul Dragonului în aspectul pozitiv. Din nefericire, lucrurile în această săptămână 
sunt atât de amestecate şi atât de încurcate încât este nevoie de mult discernământ, 
de experienţă pentru a fi separate. 

Luna, parcurgând un segment de zodiac de la Berbec la Rac, ne aduce în faţa 
unor ipostaze intense în ceea ce priveşte această deviză a săptămânii (explorarea 
personalităţii). Vom fi prea agresivi şi prea puternici, prea senzuali ori docili în 
zilele de 2, 3 şi o parte din ziua de 4 iulie sau extrem de duplicitari şi aducători de 
probleme şi complicaţii în zilele de Gemeni, adică joi, vineri şi sâmbătă. Finalul 
săptămânii ne prinde cu garda coborâtă şi mulţi, depăşiţi de situaţie, vor căuta să 
recupereze ceea ce mai pot din ceea ce s-a stricat sau s-a acumulat în jurul lor de-a 
lungul acestei săptămâni. 

În ansamblu, în săptămâna 1-7 iulie consumăm rezerve, nu acumulăm, iar 
unii, nefiind pregătiţi, vor activa toată săptămâna sub limita subzistenței ca 
acumulări personale, energie, bani, hrană, grad de sănătate şi vor considera că 
acest interval se numără printre cele mai grele şi mai dificile săptămâni de peste an. 
În realitate, nu va fi aşa, ci doar pentru ei va fi foarte dificil pentru că nu dispun de 
o cantitate suficientă de energie pentru a lucra cu forţele subtile născute din 
unghiurile complicate împlinite acum. Prin opoziţia cu Pluton şi careul cu Uranus, 
Soarele nu face decât să se integreze în careul în T pe semne cardinale cu Uranus 
focar. De aici ne vine această bulversare, de aici această tendinţă de a consuma în 
mod exagerat sau de a consuma totul fără a ţine cont că unii au puţin sau chiar 
deloc. O componentă importantă a perioadei este aceea prin care suntem invitaţi să 
dăruim şi ce nu avem, iar aceasta se integrează în deviza acestei săptămâni aceea de 
a consuma cu scopul de a produce efecte eminamente spirituale, adică de a ne 
dezveli de obiceiuri proaste despre care nu am ştiut că sunt chiar atât de proaste şi 
care prin deposedare până la urmă se soldează cu un final pozitiv. 

Există multă şansă în această săptămână pentru că Soarele nu doar 
împlineşte aspecte puternice cu maleficii Uranus şi Pluton (încercări), ci ridică un 
trigon la Capul Dragonului (oportunități), ceea ce nu este deloc puţin lucru. De 
asemenea, nici opoziția Soare-Pluton nu este puţin lucru şi nici piramida de apă 
Soare-NN-Chiron, care se adresează în mod special psihologiei comportamentale, 
nu este de neglijat. Privit separat, trigonul Soare-Capul Dragonului aduce o imensă 
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oportunitate, noroc, şansă, deschidere sau revigorare. Pierzând ceva oamenii 
descoperă în această săptămână că sunt deposedaţi cu forţa de un lucru care nu le 
mai era util sau de energii care îi parazita. O parte din aceste lucruri negative 
trebuie lăsate să fie consumate în acest mecanism de autoconservare şi autoreglare 
a universului aşa cum un cadavru aflat în putrefacţie se descompune sub acţiunea 
microorganismelor care în felul acesta repun organicul pe linia circuitului materiei 
în natură. La fel se va întâmpla şi acum, o parte din particulele mici, energetice, 
care privite ni se par înfiorătoare, consumă ceea ce nu ne este util, însă atenţia 
noastră va trebui fixată pe evoluţie, pe devenire, pe echilibru, pe a privi totul şi a 
învăţa din ceea ce trăim sau dacă nu reuşim să învăţăm să surprindem totul cu 
atitudinea martorului. Acesta este şi avertismentul acestei săptămâni, cel referitor 
la a elibera înţelepciunea de viaţă şi a o face cunoscută celorlalţi, nu cu forţa, nu cu 
agresivitate, nu prin dominare, ci prin puterea exemplului. Prin puterea exemplului 
oamenii reuşesc să fuzioneze cu energia martorului, dar şi cu celelalte îndemnuri 
care vor fi repartizate pe zile în funcţie de priorităţile fiecărui interval astral în 
parte. 

 
Luni, 1 iulie 

Luni   1- 7-2013  2:03    Luna(Ari) Sex [Aqu] Juno 
Luni   1- 7-2013  8:27    Luna(Ari) Sex (Gem) Mars 
Luni   1- 7-2013  9:47    Luna(Ari) Squ [Can] Mercury 
Luni   1- 7-2013 20:03   Venus (Leo) Squ [Sco] Saturn 

 
În prima parte a zilei Luna, aflată în ultima zi de Berbec, împlineşte două 

sextile, unul cu Junon şi altul cu Marte, dar şi un careu cu Mercur aflat în mers 
retrograd, urmând ca în a doua parte a zilei Venus şi Saturn să împlinească o 
cuadratură. 

O parte din caracteristicile săptămânii anterioare, aceea care ne-a solicitat 
foarte mult în aspectele cele mai complicate şi dificile ale vieţii se transmit şi în 
această săptămână, iar acest lucru îl vom vedea chiar din prima zi. Sextilele Lunii 
cu Junon şi respectiv Marte înseamnă o relaţie de prietenie pe care încercăm să le 
reanimăm sau pe care dorim să le ducem mai departe. Ideea de continuitate, de a 
merge mai departe, dincolo de o barieră psihică sau fizică, de a depăşi o 
condiţionare de ordin social, face deliciul primei jumătăţi a debutului acestei luni. 

Oamenii nu mai doresc să cântărească lucrurile şi consideră că tot ceea ce 
există în jur îi îndeamnă să meargă mai departe, să atingă performanţă în domeniul 
ales ori să facă o impresie bună, să atragă atenţia sau să şocheze prin ceva. 
Lucrurile însă nu sunt în favoarea acestor teribilişti pentru că de această dată Lună 
în careu cu Mercur înseamnă dezordine mentală, lipsă de coordonare, neputinţa de 
a avea un limbaj adecvat pentru a transmite un mesaj sau chiar o uitare periculoasă 
pentru că ea va deveni un element prin care individul va fi sancţionat atunci când 
va urmări cel mai mult să se facă remarcat. Luna în Berbec aduce o poziţie ofensivă, 
nevoie de a demonstra, de a ataca, de a cuceri, de a revendica. În raportul său cu 
Mercur din Rac aceste forme de vindecare sau solicitările care vin acum în mintea 
individului ca soluţii urgente sunt atinse de erori, sunt diminuate în intensitate ori 
orientate negativ, în aşa fel încât rezultatele să lovească în imaginea individului sau 
în soluţiile cele mai bune spre care mizează. 

De partea cealaltă, careul lui Venus cu Saturn înseamnă chiar suprimarea 
unui drept, refuzarea unui răspuns sau amânarea lui şi trimiterea individului către 
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o zonă de unde nu se mai poate alege vreodată cu un rezultat bun. Aceste mutări pe 
planul social care nu sunt făcute neapărată împotriva individului, ci doar ca urmare 
a unor procese de autoreglare pe care viaţa sau societatea în ansamblu le are, sunt 
luate de individ în sens personal. Vorbim aici de careu, deci de reacţii personale, nu 
atât de mult de evenimente. Careul Venus-Saturn înseamnă o reacţie negativă 
periculoasă la o conjunctură socială cât se poate de firească şi normală. Ceea ce este 
sancţionat de acest careu ține de neputinţa de a ne exprima fără a minţi, de a 
genera reacţii în jur fără a teatraliza, fără a simula un act, fără a pretinde o anumită 
reacţie din partea celorlalţi. 

Cu cât se mizează mai mult pe anumite rezultate într-un demers clar 
formulat, cu atât mai mult persoana care insistă în această direcţie se va considera 
marginalizată sau alungată din contextul respectiv. Oamenii, pentru că iau în sens 
personal ceea ce vine spre ei, se vor simţi străini faţă de cauza lor, faţă de alţi 
indivizi, faţă de colegii cu care participau la întreaga construcţie socială, având faţă 
de aceştia reacţii negative, reacţii proaste, de tristă amintire care îi vor transforma 
în personaje incomode sau recalcitrante. 

Înţelegem, aşadar, că întregul context negativ care vine spre noi azi are o 
puternică şi evidentă componentă personală. Oamenii au impresii greşite, îşi 
atribuie suferinţe morale, sunt apăsaţi de probleme care, în realitate, nu există în 
forma  în care o prezintă ei şi tot acest ansamblu împarte dimensiunea personală a 
vieţii pe două direcţii: reuşită sau insucces. 

Indiferent de traseul ales, toate experienţele vieţii care vin prin acest unghi și 
care se manifestă din plin în acest context sunt tratate îngust ori sunt văzute în mod 
exagerat prin intermediul unor probleme minore. 

Aspectul va deveni cu atât mai violent cu cât avem de-a face cu persoane 
situate pe nivele diferite de vârstă sau pe nivele diferite de înţelegere ori de 
recunoaştere pentru că acest careu aduce două forţe tutelare pe sectorul în care 
activează în ipostaza de a se confrunta, de a se lua la întrecere fără a obţine vreun 
rezultat. Situaţia seamănă cu acea ipostază hilară în care două mere plus două pere 
nu înseamnă decât patru fructe, nu patru mere şi nici patru pere. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne îndeamnă să facem apel la 
înţelepciune. Problema va apărea şi se va inflama în momentul în care vom vedea 
că ni se va cere să dovedim acea înţelepciune pe care nu o avem. A dărui ceea ce nu 
ai, una din devizele misticismului, devine astăzi un element cât se poate de concret, 
nu doar prin intervenţia agresivă a Lunii de pe final de Berbec, dar şi prin careul pe 
care Venus şi Saturn îl împlinesc astăzi în toată splendoarea sa. Sunt aduse, prin 
intermediul planetelor retrograde, probleme din trecut sau reeditate anumite 
impresii de care oamenii nu se pot desprinde. Aceste impresii devin argumente în 
favoarea ideii că tot ceea ce se întâmplă negativ în societate este îndreptat 
împotriva individului. Toate aceste elemente îl conving pe individ să ia totul în sens 
personal, să uite care-i sunt scopul şi menirea, să uite că anumite lucruri se 
întâmplă pentru că aşa le este scris, nu pentru că li s-a comandat să fie împotriva 
sa. 

Pentru că nu cântăresc suficient de bine lucrurile, o parte dintre probleme se 
inflamează şi caută ori pretind celor din jur să fie apreciate sau menţinute într-un 
anumit segment aşa cum a fost şi până acum. Nu pot fi aduse din trecut elemente 
variate care să se potrivească perfect contextului de acum. Cele două unghiuri pe 
care Luna le împlineşte cu Junon şi respectiv Mercur reprezintă de fapt chemări, 
strigăte de disperare către ipostazele în care am cerut acelaşi lucru, dar nu am 
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dovedit eficiență. Prin acest strigăt (Luna este focar în triunghiul minor construit 
cu Junon şi Marte) sunt indicate obiceiuri de viaţă, ipostaze negative în care omul 
şi-a dovedit puterea fără a ţină cont de puterea celuilalt sau fără a ţine cont de 
integritatea celorlalți, încercând să reediteze o situaţie. Nu se poate reedita orice 
pentru că mintea nu este suficient de puternică, nu avem suficient de multă 
înclinaţie spre disciplină sau organizare pentru a cântări situaţiile prezente și a 
vedea ce anume din trecut se potriveşte prezentului, pentru a aborda conjuncturile 
de acum aşa cum trebuie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza să luăm în sens 
personal ceea ce vine spre noi şi de a reuşi prin această atitudine înţeleaptă să ne 
desprindem de toate aceste rămăşiţe ale trecutului care ne cer un singur lucru: 
energie. Oferindu-le energie ele trăiesc şi cu cât hrănim mai multe ipostaze 
negative din trecut, cu atât devenim mai săraci în putere, mai ghinionişti sau 
nefericiţi sau mai bolnavi. Careul pe care Venus şi Saturn îl împlinesc ne afectează 
pielea, sensibilitatea tactilă şi acele elemente de factură afectivă care au nevoie de 
atingere pentru a fi vindecate. Nu numai că nu trebuie să luăm în sens personal 
ceea ce vine spre noi azi, dar putem să ne vindecăm de lucrurile care ne apasă prin 
atingere, prin mângâiere, prin îmbrăţişare. 

 
Marţi, 2 iulie 

Marti  2- 7-2013  0:42    Luna(Ari) --> Taurus 
Marti  2- 7-2013  3:05     Sun (Can) Opp [Cap] Pluto 
Marti  2- 7-2013  3:21    Luna(Tau) Sex (Can) Jupiter 
Marti  2- 7-2013  5:38    Luna(Tau) Sex (Can) Lilith 
Marti  2- 7-2013 10:11    Luna(Tau) Opp [Sco] Saturn 
Marti  2- 7-2013 10:53    Luna(Tau) Sex [Pis] Neptune 
Marti  2- 7-2013 11:45    Luna(Tau) Squ (Leo) Venus 
Marti  2- 7-2013 20:52    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 
Marti  2- 7-2013 22:26     Sun (Can) Sex (Tau) Moon 

 
Astăzi, chiar de dimineaţă, Luna va trece din Berbec în Taur (exaltare) cu 

puţin timp înainte ca Soarele şi Pluton să-şi împlinească opoziţia pe care o 
formează de o săptămână. Ulterior acestui unghi extrem de violent, Luna 
împlineşte nu mai puţin de 7 aspecte, dintre care patru sextile (unul cu Jupiter, 
altul cu Lilith, altul cu Neptun şi, seara târziu, unul cu Soarele) o opoziţie (cu 
Saturn), un careu (cu Venus) şi un trigon (cu Pluton). 

2 iulie ne vorbeşte despre sensibilitate, despre a căuta şi a găsi sensul 
lucrurilor, despre ușurința cu care oamenii se apropie de obiecte şi despre 
disperarea cu care reuşesc să înlocuiască fiinţele cu obiectele din jur. Pe acest 
fundal variat (dată fiind multitudinea de aspecte la care participă Luna) opoziţia 
Soarelui cu Pluton constituie un element care va genera conflicte. În realitate, 
conflictele nu sunt generate azi, ele au comportat un crescendo încă de săptămâna 
trecută când am văzut că Soarele împreună cu Jupiter şi cu Lilith au participat la 
formarea unui careu în T pe semn cardinal în care Uranus era planeta focar. Acum 
Uranus nu împlineşte niciun aspect la grad perfect, ci doar le întreţine pe celelalte, 
iar Soarele, prin împlinirea opoziţiei cu Pluton, aduce acestei direcţii trasate de 
Uranus, în calitate de focar a careului în T la care participă, o finalitate. Nu se 
creează nimic azi, ci doar se împlinesc etape ale unor demersuri iniţiate anterior. 
Mulţi vor considera că implicarea acestor etape finale înseamnă de fapt finalizarea 
conjuncturilor în sine, însă aceste lucruri sunt atât de mult legate între ele, 
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conjuncturile şi elementele periculoase generate de opoziţia Soare-Pluton sunt atât 
de diverse, de ample, de profunde şi de ascunse încât ele nu se termină acum, ci se 
susţin una pe cealaltă de-a lungul acestei săptămâni. Asta înseamnă că o parte 
dintre problemele care se manifestă azi şi care ar putea să-i păcălească pe unii că se 
termină, mai au o etapă în ziua de joi, când Soarele şi Uranus vor fi în careu sau în 
ziua de vineri când Soarele împlineşte, pe de o parte un trigon cu Chiron, iar de 
cealaltă un trigon cu Capul Dragonului. 

Lucrurile, aşa cum se prezintă astăzi, sunt apăsătoare, dureroase, aducătoare 
de probleme de natură relaţională nu neapărat între oameni cât, în special, între 
oameni şi instrumentele pe care ei le folosesc. Pot apărea sincope în transferul unui 
mesaj, în implementarea unui proiect, în coordonarea acestuia sau, pur şi simplu, 
în a folosi un aparat electrocasnic sau un alt aparat destinat utilizării comune. 

 Având, pe de o parte, Luna într-un semn de pământ, chiar dacă este în 
exaltare, şi implicându-se într-o relaţie de bună înţelegere şi bună vecinătate cu 
Pluton care tranzitează o zodie de pământ, de mult timp lucrurile se înfiripa şi se 
complică în segmentul instinctului. Tot ceea ce se desfăşoară şi care vine din 
instinct ia o direcţie periculoasă, nu neapărat împotriva unui individ deși aceasta va 
fi direcţia evidentă, cât împotriva educaţiei sale, a obiceiurilor de viaţă, a moralităţii 
sale. De asemenea, sexualitatea este un element care complică lucrurile astăzi, fie 
pentru că nu se manifestă aşa cum este solicitată, fie că devine un obstacol în a 
vedea frumuseţea chipului, importanța persoanelor din jur sau un obstacol în a 
exprima şi alte aspecte ale personalităţii, poate mult mai distinse, mai rafinate şi 
mai profunde. 

Tot acest tablou scoate în evidenţă o anume căutare a plăcerii, a stabilităţii 
sau căutarea unor elemente care să ne promită că măcar pe viitor aceste lucruri vor 
intra pe făgaşul normal. Nevoia de stabilitate subliniază o altă realitate, aceea că 
persoana care-şi doreşte stabilitate nu o are deja. Opoziţia Lunii cu Saturn, 
împlinită în preajma orei 10,00 scoate în evidenţă o nesiguranţă, care va avea atât 
pentru individ, cât şi pentru comunitatea în care acesta s-a integrat un mod foarte 
neplăcut, dur, intransigent sau periculos de a se evidenţia. Careul Lunii cu Venus îi 
face pe oameni să-şi ucidă sentimentele. Unii şi le vor ucide de teamă, alţii de 
sărăcie, iar alții pentru că nu au reuşit în ziua anterioară să-şi ordoneze gândurile şi 
atunci ceea ce se întâmplă azi îi iau pe nepregătite. Indiferent ce argument ar fi mai 
evident, în spatele acestora, pentru că avem evidenţiată opoziţia Lună-Saturn, 
nesiguranţa, neîncrederea omului în aproapele său, apropierea sa cu mai multă 
insistenţă de obiectele pe care le are în jur pentru a suplini o relaţie cu alte fiinţe 
aduce la lumină o problemă. Problema aceasta va fi explorată de opoziţia Soare-
Pluton ducând-o pe mai multe zile. O va face de maximă urgenţă, o va intensifica 
mai ales în aspectul său dur, complicat sau agresiv. 

Să nu ne aşteptăm să găsim singuri soluţii la problemele cu care ne vom 
confrunta azi pentru că ele nu vor veni. Mercur retrograd, aflat în Rac, în semnul 
complementar tranzitat de Pluton ce împlineşte azi opoziţia cu Soarele, este în 
continuare planetă neaspectată. Mentalul, fondul informaţional, amintirile, 
memoria corpului, a simţurilor sau pur şi simplu colecţia de date pe care le avem 
nu ne ajută la nimic. Ele sunt importante, deţin elemente care ar putea să ne ofere o 
soluţie, însă nu putem ajunge la ea, sau nu o putem crea. Această neputinţă, cu cât 
este mai bine conştientizată cu atât mai mult ne îndreaptă spre patimă, iar patima 
amplifică durerea şi nemulţumirea, atât în zonele fizice cât şi în cele sufleteşti. 
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Ceea ce iese în evidență acum nu înseamnă că ne deviază de la cale, nu 
înseamnă că ne aduce în faţa unor dizarmonii atât de puternice, ci înseamnă că se 
va contura o buclă. Această bucla ar putea deveni, în postura în care oamenii îşi 
susţin toate demersurile viitorului pe ea, o foarte mare problemă. 

Prin urmare, 2 iulie ne pune în faţa unui episod karmic foarte important. 
Cu toţii avem înscrisă în noi informaţia agresivităţii, a invidiei, a geloziei, poate 
chiar a mâniei. Soarele şi Pluton atunci când sunt în opoziţie, explorează această 
latură întunecată şi fac în aşa fel încât aceasta să înlocuiască în demersuri 
preocupările elegante, distinse sau profunde ale unui individ. 

Întreaga zi se va rezuma doar la ipostaze nefericite. Doar acestea ne atrag 
atenţia, doar ceea ce este greu, neplăcut, obositor sau care ne consumă în exces o 
cantitate de energie pe care am păstrat-o cu atât de mult efort. Este o zi în care 
recompensarea muncii nu se face pe măsură efortului însă se vrea, prin această 
dizarmonie, să se dea o mai mare importanţă plăcerilor sau să se exploreze ceea ce 
este vechi, nu prin importanță, prin faptul că ar fi trecut testul timpului, ci prin 
caracterul învechit, adică scos din uz. Sunt scoase la înaintare aceste elemente care 
nu mai funcţionează corespunzător sau care nu mai reuşesc să facă faţă solicitărilor 
de acum. Opoziţia Soarelui cu Pluton este susţinută de opoziţia Lunii cu Saturn, iar 
asta înseamnă lumină personală, acele talente ale individului, acele deschideri 
speciale pe care orice individ le are sunt agresate de doi malefici, de două entităţi 
astrale care-şi atribuie roluri de tirani în ipostaza în care fiinţele mici, mărunte, 
muritorii de rând le desconsideră ordinele. Ordinele care ne vin de la Pluton şi de la 
Saturn vizează o nouă deschidere, reformularea direcţiei, transformarea conştiinţei, 
a individului şi deschiderea către o nouă etapă a vieţii. Evident cei care vorbesc 
despre evoluţie, dar nu doresc să o abordeze, cei care consideră că a critica sau 
corecta comportamentul cuiva constituie una din cele mai periculoase şi agresive 
intervenţii ale individului vor fi cei care vor cădea în propria capcană. Se vor 
autoagresa în încercarea lor de a găsi fericirea, mulţumirea, liniştea, El Dorado. 

Circulă adesea prin mediile de factură esoterică această idee eronată prin 
care se susţine că a face o observaţie cuiva, a critica un comportament negativ 
înseamnă a-l vampiriza. Este o enormitate, aşa cum multe alte elemente de factură 
astrologică pe care le-am indicat anterior sunt abordate greşit de mai marii într-ale 
astrologiei. Probabil au persistat în această eroare pentru că aceia care i-ar fi putut 
corecta au crezut în prostiile acestea şi au refuzat intervenţia, considerând că le fac 
un bine lăsându-i în sucul propriu pentru că, probabil, ajutându-i s-au temut să nu 
le facă rău, adică să-i vampirizeze. În felul acesta, i-au lăsat cu energia intactă şi ei 
au continuat să persiste în eroare. Nici că se poate un plan mai periculos pentru 
evoluţia conştiinţei decât această mocirlă morală care se răspândeşte printre 
adepţii ezoterismului ca mirosul unui cadavru aflat în putrefacţie. 

A corecta un comportament greşit înseamnă a sublima acel comportament şi 
a-l transforma într-o energie superioară. Procesul de transmutare şi sublimare nu 
generează vampirism, ci dimpotrivă protejează fiinţa împotriva oricăror 
manifestări negative. De aceea pentru a opri stadiul rătăcirii şi a găsi Calea este 
nevoie, cel puțin pentru stadiul de început, de maeştri, de ghizi, de consilieri, de 
oameni instruiţi pe multiple planuri pentru a opri această dezordine existenţială şi 
a ne ridica vibraţiile gândind corect, nu stricând frumuseţea creaţiei pentru a o face 
după chipul şi asemănarea monstruoasă a acestor minţi împrăştiate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne îndrepta atenţia azi către 
încrederea în sine. Încrederea în sine are o componentă extrem de specială şi de 
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rafinată, aceea care nu poate fi definită şi care conferă spiritului un caracter 
maleabil, flexibil sau care ar putea să sugereze că şi acesta poate fi delicat la 
atingere asemenea mătăsii. 2 iulie este ziua în care auzim multe prostii şi stă în 
puterea noastră dacă să le credem sau nu, dacă să ni le integrăm în structura 
personală, dacă să le înscriem în traseul personal. Ceea ce este eronat şi aberant azi 
constituie doar o buclă în destinul personal şi dacă stăm bine şi ne gândim nu avem 
nevoie de nicio deviaţie. Drumul pe care am pornit în linie dreaptă este cel mai bun. 

 
Miercuri, 3 iulie 

Miercuri  3- 7-2013  3:41    Luna(Tau) Sex [Pis] Chiron 
Miercuri  3- 7-2013  4:04    Luna(Tau) Opp [Sco] North Node 
Miercuri  3- 7-2013 12:11    Luna(Tau) Squ [Aqu] Juno 
Miercuri  3- 7-2013 18:50    Luna(Tau) Sex [Can] Mercury 

 
3 iulie este ziua grijilor materiale. Foarte mulţi se vor gândi că ziua de mâine 

nu le oferă o perspectivă încurajatoare şi atunci este nevoie să se pregătească. Cei 
mai mulţi se vor pregăti gândindu-se cu cine să se asocieze sau cât de multe 
investiţii să facă în cele câteva persoane de încredere pe care le au în preajmă. 
Dacă, pe de o parte, sextilul Luna-Chiron vine cu o componentă bună în sensul că 
nu toate înclinaţiile acestei zile vor fi marcate de dorinţe materialiste sau dacă sunt 
aşa atunci ascund şi demersuri care duc la rezultate bune din punct de vedere 
spiritual, conjuncţia Lună-Coada Dragonului, ce se împlineşte încă de dimineaţă, 
vine să ne spună că aceste griji materiale sau aceste temeri iau înfăţişarea unor 
pedepse, a unor constrângeri de care individul până acum s-a ferit. Lucrurile nu 
sunt încurajatoare nici prin asocieri. Chiar dacă vom considera că aceasta este cea 
mai bună soluţie, în realitate, din asocieri ne vin problemele, din neseriozitatea 
oamenilor, din lipsa lor de profesionalism ori din neputinţa lor de a-şi gestiona 
corect banul sau resursele de care dispun. 

Dacă în prima parte a zilei lucrurile acestea vor fi foarte evidente, în a doua 
parte a zilei, dominată de sextilul Lună-Mercur, aceste situaţii, aceste conjuncturi 
vor fi şi mai puternic marcate de concluzii eronate, de observaţii greşite ori de o 
selecţie falsă, greşită sau neadecvată pe evenimente sau pe oameni. 

Astăzi Mercur nu mai este planetă neaspectată, aşa cum a fost ieri, ci 
împlineşte un sextil cu Luna, însă fiind retrograd, vine cu prejudecata experienţelor 
din săptămâna anterioară. Or ştim din ceea ce s-a-ntâmplat în săptămâna 
anterioară că energia mercuriană a fost mult dependentă de mesajul pe care Venus 
i l-a transmis. În felul acesta, descoperim o cale ocolitoare pentru a rezolva 
problemele acestei zile, iar aceasta vine prin cultivarea frumosului, prin 
demonstrarea puterii de influenţă, dar în acelaşi timp prin asumarea răspunderii 
sau a pagubelor pe care exercitarea forţei o poate obţine. Se întâmplă acest lucru 
pentru că şi azi, ca şi ieri, Venus şi Neptun se află în inconjuncție, adică într-un 
unghi de  150 grade ce aduce orientarea problemelor către soluţie, însă foarte lent. 

Acesta este mesajul care acţionează în fundal pentru că la vedere 
evenimentele ne solicită foarte mult şi ne grăbesc să urgentăm lucrurile care ţin de 
dimensiunea personală pentru că atunci când ieşim în social, atunci când ne 
depăşim cadrul intim, prin acţiune sau prin dorinţe, descoperim că acolo se 
manifestă o adevărată furtună. Ne situăm practic între opoziţia Soare-Pluton 
împlinită ieri şi careul Soare-Uranus, care se va împlini mâine, între ceea ce s-a-
ntâmplat ieri şi ceea ce se va întâmpla mâine şi oricât am dori ca evenimentele 
sociale să se îndrepte pe o cale bună, acest lucru nu se va întâmpla, iar ceea ce va fi 
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bun, nu va veni de la sine, ci va fi mai mult simulat. Venus în Leu este mai mult 
teatrală, este înclinată să simuleze foarte mult, iar în relaţia de inconjuncție cu 
octava sa superioară această simulare ia înfăţişarea gândirii pozitive, a 
autosugestiei că suntem puternici, norocoşi, că avem tot ceea ce ne trebuie în jur 
sau că tot ceea ce ni se întâmplă este înşelător. 

Mulţi se vor consola gândind că aşa este viaţa, că lucrurile nu pot fi bune în 
totalitate şi oricât de mult ne-am dori acest lucru nu vom reuşi niciodată să avem în 
jur doar bucurii şi evenimente plăcute. Sextilul Lunii cu Mercur ne va face sensibili 
la acest gen de speranţe în lucruri ireale, alimentate de nevoia individului de a se 
autosugestiona în bine. Cu alte cuvinte ne repetăm o idee forţă pe care dorim să o 
aducem în planul realităţii şi până la urmă ajungem să credem, nu că devenim 
creatorii unor energii, ci că prin repetare ele de fapt există, le avem în forul 
anterior. Acest proces este susţinut de o păcăleală a minţii pentru că sugestia 
pozitivă urmăreşte obţinere a unui efect, ea nu face trimitere la o situaţie reală, ci 
doreşte să o creeze, să o aducă în planul realităţii. Această diferenţă de nuanţă ar 
putea să le scape unora şi, gândind greşit sau necuviincios ori pierzându-se în acest 
şir al sugestiilor şi rezultatelor, în acest proces al elevării prin păcălirea psihicului 
ori ocolirea anumitor obstacole de factură psihică, unii oameni se vor trezi că îşi 
amplifică problemele. Ei se gândesc că şi le-au rezolvat pentru că nu mai simt 
durerea, însă nivelul a coborât, ca şi cum a tratat o boală folosind un antibiotic, 
ştiind de fapt că acest medicament are o serie întreagă de efecte negative slăbind în 
ansamblu rezistența organismului la alte boli în situaţia în care o tratează pe cea 
pentru care au fost administrate. 

Prin urmare, 3 iulie devine o zi a compromisurilor adoptate sub presiunea 
grijilor materiale. Unii vor spune că banii nu aduc fericire, dar o întreţin, aşa cum 
am sugerat în prezentarea generală a acestui an, însă în realitate invocând acest 
motiv, acest compromis nu folosește o sugestie pozitivă, nu arată că sunt realiști 
sau puternici sau că reuşesc să găsească soluţii în conjuncturi dificile, ci că devin 
captivii propriilor plăceri la care nu pot renunţa. Fericirea care vine prin 
intermediul banului dispare cu acesta. Ceea ce este cumpărat cu bani, având o 
valoare mişcătoare, se duce cu banul, deci nu este încadrată într-o bandă de lumină 
care să-i confere durabilitate în timp. Aşa cum valoarea banului oscilează, la fel vor 
oscila toate lucrurile care sunt cumpărate, nu primite.  

Ceea ce se întâmplă azi poartă mai mult amprenta maturităţii. Cei care sunt 
maturi, care au un anume control asupra vieţii, care au învăţat ceva din 
experienţele pe care le-au avut până acum, vor şti să se protejeze, să se păzească de 
aceste tentaţii umilitoare. Să crezi că poţi adjudeca o poziţie importantă din punct 
de vedere social sau mai ales din punct de vedere spiritual  manevrând această 
energie periculoasă, cea a banului, dovedeşte că nu ai atins cunoaşterea spirituală, 
ci doar ţi-ai însuşit o serie de informaţii consultând experienţele altora. A-ţi însuşi 
din experienţele altora înseamnă a şti. A acumula o serie întreagă de experienţe 
personale înseamnă a cunoaşte. Când păcăleşti poţi să dovedeşti că ştii, dar când 
cunoşti nu vei fi niciodată tentat să păcăleşti pe cineva. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a îmbrăţişa azi adevărul. 
Careul pe care Luna şi Junon îl împlinesc ne îndeamnă să minţim pentru a obţine 
un avantaj, iar trecerea Lunii prin Coada Dragonului susţine printr-o serie de 
conjuncturi periculoase, dificile care merg în special spre compromis, această 
înclinaţie de a disimula, de a ascunde adevărul sau de a-l prezenta într-o variantă 
foarte subiectivă. 
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Joi, 4 iulie 
joi  4- 7-2013  9:22     Sun (Can) Squ (Ari) Uranus 
joi  4- 7-2013 12:21    Luna(Tau) --> Gemini 
joi  4- 7-2013 22:49    Luna(Gem) Squ [Pis] Neptune 

 
Este deja al treilea an de când se întâmplă un fenomen foarte interesant: 

Soarele, intrând pe axa Capricorn-Rac, trimite o cuadratură către Uranus din 
Berbec. Acest aspect nu va trece neobservat, pe de o parte, pentru că el se formează 
de o săptămâna încoace, şi de partea cealaltă pentru că face parte dintr-o 
construcţie numită Careu în T pe semne cardinale, cu Uranus focar. 

Vorbim aici, nu doar astăzi, ci întreaga perioadă, de o nesiguranţă. De 
această dată nesiguranţa este pusă pe alte situaţii care o vor amplifica prin 
caracterul lor neprevăzut, prin uşurinţa cu care se îndreaptă către extravaganţă, 
către nefiresc, către inversiune sau prin uşurinţa cu care alimentează acele 
demersuri sociale ample care urmăresc reconfigurare hărții lumii sau sporirea 
puterii unui grup atunci când luptă împotriva altui grup. Problemele de factură 
socială vizibile, pentru toată lumea, sunt însă puse pe opoziţia pe care Soarele şi 
Pluton au împlinit-o la grad perfect în ziua de marţi, 2 iulie. Ceea ce vine astăzi spre 
noi prin careul Soare-Uranus indică mai mult frământări interne, probleme de 
conştiinţă, tulburări care apar între indivizi, dar care sunt menţinute în spaţiul 
intern al grupului pentru că vizează probleme care-i afectează doar pe aceştia şi 
care nu vor depăşi cadrul impus de ideologia acestuia sau de tradiţiile ori de 
obiceiurile pe care le manifestă. 

Aceste probleme de factură internă vizează în primul rând schimbarea. Este 
vorba despre schimbarea locului de muncă, a locuinţei sau una minoră produsă în 
ritmul zilnic, o ieşire din ritm, o sfidare a unor reguli sau a tradiţiei în mod general 
care ar putea să fie interpretată greşit de anturaj, de comunitate, de familie, de cei 
care sunt în preajmă. Aspectul generează agitaţie nervoasă, o anume presiune 
psihică menită să ducă până la manifestări de factură fizică, adică fluctuaţii în 
ritmul cardiac sau o anume tensiune motrică. 

Pentru că atunci când acest aspect se împlineşte, Luna se afla încă în Taur 
dorinţa va fi elementul care ne va motiva spre aceste manifestări stranii. Este vorba 
despre dorinţa de mai bine, de mai mult sau dorinţa de a ne îmbogăţi patrimoniul 
personal cu lucruri pe care nu le-am avut până acum, fie că nu am meritat, fie nu 
ne-au trezit interesul şi care, după cum considerăm acum, ar sta bine în vitrina 
personală. În felul acesta, observăm cum dorinţele, cu cât sunt mai multe şi mai 
intense, cu atât mai mult ne apropie de schimbări bruşte de situaţie, de ipostaze în 
care să pierdem mai mult decât credem că putem obţine abordând acest 
comportament şi, în realitate, să ne trezim că alimentăm aceste tensiuni de natură 
internă într-o structură la care am aderat, nu să le rezolvăm prin implicare. De 
aceste direcții sunt vizați mai mult cei care au relaţii profesionale delicate, care 
urmăresc să obţină un loc de muncă sau care consideră că prin schimbare îşi 
îmbunătăţesc considerabil statutul sau imaginea socială. 

În a doua parte a zilei, când Luna va fi în Gemeni prinde viaţă proverbul 
�Cine seamănă vânt culege furtună�. Luna şi Neptun se vor afla o bună parte din zi 
în aplicaţia careului lor urmând ca seara, cu puţin timp înainte de miezul nopţii, să-
l împlinească şi să aducă noi motivaţii ale conflictelor pe care le-am alimentată de-a 
lungul zilei. Cele două careuri care se împlinesc azi (Soare-Uranus şi Luna-Neptun) 
sunt aducătoare de pagubă, nu atât prin conjuncturi sociale cât prin alegeri 
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personale. Omul în sine prin opţiunile pe care consideră că le are, prin ceea ce alege 
să facă, îşi face rău, îşi diminuează şansele de reuşită sau strică lucrurile bune din 
preajmă ori relaţiile corecte şi binefăcătoare în care este implicat. 

În felul acesta, observăm că se modifică nivelul de stres de la o acţiune la 
alta, însă gama acţiunilor rămâne constantă. Facem în continuare greşeli, 
indiferent de lucrurile spre care ne apropiem, indiferent de calitatea informaţiilor 
spre care ne îndreptăm, indiferent de cât de înălţătoare sau profunde se dovedesc a 
fi preocupările. Cele două careuri pun o mare greutate pe alegerile individului ca şi 
cum suntem obligaţi să realizăm o lucrare manuală cu mâinile legate la spate. Este 
foarte greu, iar unora le va fi chiar imposibil, pentru că nu vor înţelege de ce trebuie 
să traverseze aceste obstrucţiuni, de ce trebuie să facă faţă acestor conjuncturi atât 
de penibile sau de ingrate. 

Ezoterismul oferă o explicaţie în sensul acesta, indicând faptul că anumite 
elemente de factură karmică nu pot fi anulate prin comandă mentală, nu pentru că 
acest lucru nu ar fi posibil, ci pentru că stadiul în care suntem nu ne permite să 
folosim funcţiile psihice la un nivel foarte înalt. Dacă le-am fi folosit la un nivel 
foarte înalt nu am fi generat efectele pe care acum trebuie să le ardem prin acţiuni 
directe. În felul acesta, traversăm ipostaze penibile cu implicare, stres şi oricât am 
încerca să intervenim cu elemente pozitive, înălţătoare ele nu se vor dovedi 
eficiente. Unele lucruri trebuiesc pur şi simplu trăite. Aşa că, nu este cazul să ne 
gândim că dacă mâncăm o mâncare alterată şi nu păţim nimic ne intensificăm focul 
digestiv, nu înseamnă că dacă ne expunem la episoade aducătoare de suferinţă, 
neapărat ne călim sufletul. Unii, foarte puternici, pot face asta, dar nu este cazul să 
generalizăm. Aceste episoade încărcate de dramatism trebuiesc arse pentru că au 
fost create cu acest mesaj. 

Prin urmare, 4 iulie devine o zi ieşită din comun, nu neapărat ca 
intensitate, cât ca diversitate. Oamenii se vor îndrepta acum către acţiunile care le 
provoacă suferinţă şi chiar dacă în cazul indivizilor evoluaţi aleg să se preocupe de 
lucruri care au o anumită substanţă sau sunt profunde din punct de vedere moral, 
spiritual sau cultural, nemulţumirea este sădită adânc în suflet şi ea va ieşi la 
suprafaţă acum pentru a da viaţa unei atitudini necuviincioase. Dorinţa ne împinge 
spre aceste acţiuni şi tot dorinţa neîmplinită ne va spune că ea nu va fi împlinită 
niciodată că ceea ce ne dorim nu vom obţine niciodată în forma în care solicităm. 
Această formă de lăcomie survine din relaţia Lună în Taur versus careul Soare-
Uranus din această suprapunere interesantă în prima parte a zilei, dar păguboasa 
în a doua parte a zilei când Luna va trece în Gemeni. Ştim, pentru că am mai adus 
în discuţie şi pe alte conjuncturi, că relaţia dintre Gemeni şi Rac este una extrem de 
amplă, de profundă şi puternică, mult mai puternică decât alte zodii alăturate. 

Am explicat în diverse rânduri faptul că se manifestă o atracţie puternică în 
special din direcţia Rac spre Gemeni pentru că zodia Rac vine cu stabilitatea, iar 
Gemenii distribuie focul creat de Berbec despre care ştim din noile concepte ale 
astrologiei karmice că Berbecul reprezintă semnul de evoluţie al Racului. Cu alte 
cuvinte, nebuniile pe care Luna din Gemeni în careu cu Neptun le va face în a doua 
parte a zile nu sunt altceva decât aspiraţiile unor frământări pe care nu am reuşi să 
le exprimăm într-un mod adecvat în prima parte a zilei. 

Oricum ar fi, lucrurile se îndreaptă spre o direcţie greşită, nu suntem în stare 
să convieţuim, nu găsim cuvintele cele mai potrivite, nu avem o atitudine 
echilibrată pentru că în adâncuri, în suflet, în minte şi poate chiar în interiorul 
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corpului, ceva se frământă, ceva este agitat şi nu reuşim să temperăm, să liniştim 
prin niciun mijloc. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cultiva mulţumirea. 
Mulţumirea este singurul element care contrabalansează agitaţia generată acum de 
aceste unghiuri astrale. 

 
Vineri, 5 iulie 

Vineri  5- 7-2013  6:37    Luna(Gem) Sex (Leo) Venus 
Vineri  5- 7-2013 13:35    Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 
Vineri  5- 7-2013 16:01     Sun (Can) Tri [Pis] Chiron 
Vineri  5- 7-2013 16:02    Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 
Vineri  5- 7-2013 18:32     Sun (Can) Tri [Sco] North Node 

 
5 iulie este una dintre cele mai interesante zile ale acestei săptămâni pentru 

cei care sunt preocupaţi de latura spirituală a vieţii, pentru cei care caută 
răspunsuri la întrebări existenţiale ori care vor să-şi modifice dimensiunea 
personală a vieţii printr-o intervenţie magică ori dincolo de explicaţiile raţiunii ori a 
logicii materialiste. Astăzi Soarele va fi în trigon cu Capul Dragonului şi de 
asemenea în trigon cu Chiron împlinind o piramidă de apă. Chiar dacă Axa 
Dragonului nu este considerată un element care să intervină în configuraţii de 
genul acesta puterea sa, forţa şi intensitatea cu care acţionează acum prin 
implicaţiile planetei Saturn asupra sensului vieţii, ea va face o figură bună prin 
relaţiile de trigon cu Soarele şi Chiron aducând conceptul de vindecare, armonizare 
și purificare la rang de artă. 

Ceea ce este interesant va veni din faptul că pe cer acum avem un Yod, unul 
creat de dimineaţă cu Luna, Venus şi Pluton (cu Pluton focar). Înţelegem, în felul 
acesta, că luminariile, prin forţa de atracţie pe care o manifestă din zodiile Rac şi 
Gemeni, ne îndreaptă spre episoade fericite. Ceea ce vine spre noi azi va face un 
contrast puternic, evident şi intens cu ceea ce s-a-ntâmplat în zilele de 2 şi de 4 
iulie, când Soarele a împlinit la grad perfect o opoziţie cu Pluton şi respectiv un 
careu cu Uranus. 

Vorbim aici despre o intervenţie puternică, edificatoare, una care va deveni 
evidentă printr-o problemă, printr-un conflict, printr-o situaţie socială, veche, una 
care este vizibilă de la începutul săptămânii încoace, dar care a avut un vârf în ziua 
de marţi. Opoziţia dintre Soare şi Pluton devine o opoziţie între două soluții care se 
atrag, dar nu se pot combina, adică între două ţinte, între două oportunităţi, adică 
între două elemente care vor anima conflictul între minte şi sentiment, între 
talentul personal şi raţiunea care spune că trebuie să ne preocupăm de ceea ce ne 
asigură subzistenţa. Lucrurile devin din ce în ce mai complicate atunci când 
oscilăm pe decizie. Decizia trebuie să fie sigură, categorică, nu să se fixeze pe ideea 
că orice se vinde, orice se cumpără sau că pe parcurs am putea să ne ajustăm 
comportamentul, alegerile sau ceea ce am stricat printr-o decizie incorectă. 

Pentru că aceste unghiuri au un rafinament aparte ele nu se adresează marii 
mase de oameni, ci acelor personaje care reuşesc să iasă în evidenţă prin 
rafinament spiritual, printr-o cuminţenie a sufletului, adică printr-o gândire înaltă, 
aceea care nu consideră că nu le aparţin toate lucrurile care apar în câmpul vizual. 
Ei sunt stăpâni pe propria fiinţă, pe lucrurile care fac parte din structura proprie, 
nu pe cele cu care se intersectează din când în când. Acest mod de a gândi 
constituie indiciul cel mai clar că o persoană este situată pe un nivel înalt din punct 
de vedere spiritual. De asemenea, Luna implicată într-un triunghi minor împreună 
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cu Uranus şi Venus, aduce, printr-o anumită exprimare, printr-o dantelărie verbală 
sau printr-o uşurinţă în a folosi termenii, cuvintele sau tonul, soluţii miraculoase. 
Unele dintre ele nu pot fi puse în aplicare de omul comun pentru că cer o pregătire 
specială, însă de vorbit despre ele se va vorbi şi poate chiar mai mult decât este 
cazul. 

Din nefericire, omul comun se va situa sub influenţa agresivă şi puternică a 
unghiurilor pe care Soarele le împlineşte cu Pluton şi Uranus. El va vedea 
oportunitatea acestei zile, dar nu va reuşi să facă nimic în sensul acesta. Va înţelege 
care este cauza bolii, dar nu va îndrăzni să intervină pentru a se vindeca. Va primi 
informaţia referitoare la starea sa de dizarmonie, dar nu va fi motivat să facă nimic 
în sensul acesta. El va alege să-şi exploreze dramele, pentru că după episoadele pe 
care le-a parcurs în ultimele zile, doar acestea sunt reale. Cine va face un efort de 
voinţă, să vadă că aceste drame au un caracter limitat și nu sunt atât de durabile în 
timp, chiar dacă sunt foarte dureroase, va reuşi să se ridice deasupra mesajului 
neplăcut al acestora şi să se lase în voia soluţiilor vindecătoare care vin spre noi 
astăzi. 

Misticii ne spun să dăruim grijile noastre Domnului şi în mod sigur pe aceste 
conjuncturi foarte stresante, acesta reprezintă mijlocul cel mai uşor şi accesibil de a 
ne elibera de aceste poveri şi a trece pe nivelul următor. 

Prin urmare, 5 iulie reprezintă o zi de mare graţie pentru cei care lucrează 
cu energia, care sunt angrenaţi într-un proces de căutare spirituală. Pentru cei care 
se lasă în voia preocupărilor mistice, fără a urmări să le aprofundeze, îndemnul 
acestei zile îi va pune în mare dificultate. O mare parte din zi vor trăi cu dilema 
dacă sunt sau nu reale suferinţele pe care le-au parcurs de la începutul săptămânii 
până acum, complicaţiile sau efortul la care s-a supus cu voie sau fără voie. Cei care 
se află deja pe un nivel superior vor vedea în durerile şi nemulţumirile de acum 
expresia desprinderii de durere, birul pe care trebuie să-l plătească acestei lumi 
pentru a nu se amesteca în vibraţia sa, pentru a nu se identifica întru-totul cu ea. 
Iisus ne îndeamnă �Daţi cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este a lui 
Dumnezeu� însă va fi greu pe aceste conjuncturi încordate să primim această 
informaţie cum se cuvine. Pentru a se ajunge la această acţiune înţeleaptă putem să 
trecem printr-o fază intermediară despre care aflăm tot din mistica învăţăturii 
creştine şi anume să dăruim grijile noastre Domnului. A dărui grijile şi problemele 
Domnului, nu înseamnă a-L împovăra cu aceste neajunsuri, pentru că ar fi absurd 
să gândim aşa, ci să le sublimăm, să le trimitem către o zonă a luminii spirituale 
unde ele vor înceta să mai existe sub această formă neplăcută. Dăruind grijile 
Domnului, de fapt ni le dăruim tot nouă înșine, Fiinţei Superioare care suntem, 
deci pe un alt nivel, mult mai înalt şi mai profund decât ceea ce gândim că am putea 
să fim în acest moment. 

Trigon Soare-Chiron înseamnă vindecare, trigon Soare-Capul Dragonului 
înseamnă oportunitate. Astfel, înţelegem din combinaţia celor trei elemente, prin 
desenarea unei piramide de apă, că vindecarea vine prin oportunitate, dar 
oportunitatea trebuie explorată, integrată în dimensiunea personală, asimilată, 
adică trebuie să-i dăm curs, să fim curajoşi şi deschişi la minte, pentru a primi 
varietatea informaţiilor, nu pentru a modifica mediul după modul cum gândim 
acum rigid sau tragic. 

Nimeni nu devin învingător doar pentru că s-a născut, nimeni nu devine erou 
doar prin calitatea de a fi fiinţă pe această planetă, ci obţine acest statut printr-un 
probatoriu, printr-o depăşire a unor limite sau prin acţiunile pe care le împlineşte 
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în mod exemplar. Astăzi a împlini o acţiune în mod exemplar înseamnă a ne oferi 
dreptul de a fi puternici în diversitate fără a ne amesteca doar cu elementele 
negative. Să dăm curs îndemnului acestei zile şi să dăm curs şi lucrurilor bune 
pentru a ne lăsa impregnaţi şi de energia binefăcătoare a cosmosului, nu doar de 
creaţiile păguboase, dureroase, negative ale minţii false. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne fixa gândirea, mintea pe 
un lucru bun, pozitiv încercând prin diverse acţiuni să-l integrăm în dimensiunea 
proprie. Cei care lucrează cu energia vor fi îndemnaţi să ajute, să se sacrifice pentru 
ceilalţi, să facă gesturi mari, largi, să dăruiască iubire și prin fapte, nu doar prin 
vorbe, să îmbrăţişeze suferinţa şi să o topească cu lumina proprie. 

 
Sâmbătă, 6 iulie 

Sambata  6- 7-2013  0:10    Luna(Gem) Tri [Aqu] Juno 
Sambata  6- 7-2013 15:30    Luna(Gem) Con (Gem) Mars 

 
Între trigonul Lunii cu Junon şi conjuncţia Lunii cu Marte adică între miezul 

nopţii şi 11:30, când acest unghi (Luna-Marte) se împlineşte la grad perfect, 
oamenii vor căuta motive, argumente, justificări, explicaţii, toate pentru a dori să se 
pună mai bine în valoare, să ducă mai departe un demers, sau să finalizeze o etapă, 
inițiată nu foarte de mult, ci chiar de la începutul acestei luni. Mesajul acestei zile 
ne pune în situaţia în care să pendulăm între nevoia de celălalt şi necesitatea de a 
ne împlini o dorinţă personală. Putem vorbi aici despre compromisurile pe care 
oamenii în general le fac atunci când urmăresc să-şi atingă scopurile, despre 
uşurinţa cu care renunţă la o educaţie corectă, la reguli de bună creştere, reguli de 
convieţuire, de coabitare sau de acordare a respectului pentru a-şi întregi nevoia de 
confort sau a şi-o extinde către limite superioare. Asta înseamnă că între trigonul 
Lună-Junon şi conjuncţie Lună-Marte mulţi vor greşi invocând motivul neputinţei 
acolo unde nu doresc să intervină sau unde refuza să acţioneze pentru a nu se 
consuma, pentru a nu se murdări ori pentru a nu-şi expune intimitatea față de un 
anturaj de care nu sunt siguri. 

Această slăbiciune care este citită din combinaţia celor două aspecte în 
ultima zi de Gemeni (Luna în Gemeni) scoate în evidenţă această înclinaţie spre 
compromis. Astăzi suntem tentaţi să lăsăm garda jos, să fim mai concilianţi să 
acceptăm mult mai uşor o persoană cu care nu am colaborat până acum şi din 
asocierea cu acestea să ne ducem mai departe un plan. Aceasta reducere a 
pretenţiilor este de scurtă durată, adică nu va ţine decât astăzi şi nici astăzi toată 
ziua pentru că spre seară conjuncţia dintre Lună şi Marte începe să-şi piardă din 
intensitate şi când Luna se va afla în Perioada fără direcţie. 

Ceea ce dorim să facem va trebui să facem în prima parte a zilei pentru că în 
a doua parte, când vom fi în Perioada fără direcţie, tot ceea ce înseamnă planuri 
noi, elemente de iniţiativă ori situaţii care trebuie ajustate sau modificate pe 
parcurs vor fi lovite de o întârziere stranie, vor fi compromise, frânate sau oprite. 

Este important însă de remarcat faptul că zodia Săgetător nu este ocupată de 
nicio planetă în timp ce în semnul complementar, Gemeni, avem două planete, 
Lună şi Marte, ceea ce înseamnă ca echilibrul pe comunicare este afectat, lezat, 
cuvântul va fi mult mai important decât probatoriu, decât talentul decât ţinta, adică 
senzaţia de mulţumire, de confort, de plăcere va prima față de realizarea în sine, 
cea despre care se vorbeşte atât de mult şi pentru care oamenii spun că fac 
compromisurile pe care le vor face azi. 
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De asemenea, o altă componentă care se deduce din configuraţiile acestei zile 
vine de la conjuncţia Luna–Marte împlinită la 15:30 în ziua de sâmbătă, până în 
ziua de duminică la 6,30, când Luna va fi în conjuncţie cu Jupiter. Între Marte din 
Gemeni şi Jupiter din Rac, Luna va fi un mesager interesant conducându-ne către 
finalităţi care nu pot fi atinse sau dacă sunt atinse prin viteza cu care sunt finalizate 
ele vor compromite imaginea socială sau chiar etapa în sine pe care o reprezintă. 
Prin conjuncţia cu Marte şi, implicit, a doua zi, conjuncţia cu Jupiter, Luna 
răscoleşte un trecut care nu trebuie împărtăşit. Aduce la lumină o parte din 
problemele pe care în mod insistent le-am ascuns şi le expune într-un anturaj 
interesant de scandal, bârfă, indecențe. 

Deşi, iniţial, ne gândim că nu este corect să ne expunem în felul acesta mulţi 
vor accepta acest compromis gândindu-se că pericolul este exagerat, că lucrurile nu 
vor lua aşa o tentă negativă şi că finalitatea va fi una acceptabilă. În ziua de 
duminică, atunci când Luna va împlini conjuncţia cu Jupiter apoi, în interval de 
mai puţin de o oră conjuncţia cu Lilith, deci, chiar de dimineaţă, vom vedea că 
evaluările pe care le-am făcut în ziua de sâmbătă sunt greşite pentru că au fost 
încărcate de prea multă vanitate, de prea mult egoism, de prea multă neputinţă în a 
renunţa la lucruri care au dovedit până acum că sunt ineficiente sau greşite şi ne 
vom adânci şi mai mult într-o serie de situaţii neplăcute care vor deveni şi mai 
neplăcute pentru că nu vor putea fi gestionate corespunzător. 

Prin urmare, 6 iulie este o zi de luptă cu sine. În tot ceea ce facem, ziua de 
astăzi ne aduce la lumină probleme pe care nu trebuie să le împărtăşim, asocierile 
pe care nu trebuie să le face şi compromisurile de care trebuie să ne ferim. Chiar 
dacă am depăşit împlinirea unghiului perfect suntem în continuare sub fereastra 
trigonului Soare-Capul Dragonului şi beneficiem de şansa de a intra în contact cu o 
informaţie reală, şansă de a simţi ceea ce urmează să ni se întâmple. Însă elementul 
care distorsionează (Luna în Gemeni) va aduce atât de multe oscilaţii sau indecizii, 
atât de multă zăpăceală sau va intensifica atât de mult acele dorinţe care nu pot fi 
controlate încât norocul care se află acum aproape de noi să nu poată fi explorat, să 
nu poată fi valorificat oricât de clar ne va fi. 

Pentru cei care sunt puternici, care lucrează cu energia, care sunt siguri pe 
realizările care le-au comportat, care privesc în urmă, dar nu cu mânie, ci doar 
pentru a realiza un exerciţiu de rememorare, ceea ce se întâmplă azi înseamnă un 
imens beneficiu pentru evoluţia lor, pentru înţelegerea corectă a realităţii pentru a-i 
încadra mai bine pe oameni, pentru a le citi comportamentul şi a nu se lăsă pe 
viitor păcăliţi de lucrurile care doar par corecte, dar în realitate nu sunt. În general, 
acesta este mesajul zile, însă mulţi orbiţi de propriile dorinţe, ambiţii, de reziduuri 
emoţionale devin victimele propriilor limitări în aşa fel încât în situaţii speciale, aşa 
cum este cea pe care o traversăm în această săptămână să nu poată beneficia de 
şansa, norocul său oportunităţile care ne învăluie (trigon Soare-Capul Dragonului). 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări azi să fim martorii 
propriei existențe. Dacă se poate să nu modificăm nimic din ceea ce se afla în jur, 
doar să urmărim, să încadrăm, să categorisim, să surprindem esenţa, să căutăm cu 
mintea, dar să nu decidem pentru nimeni, nici măcar pentru noi înşine, care să fie 
mersul lucrurilor de acum încolo. Acest segment al fiinţei este atât de lezat încât 
orice perspectivă oricât de clară şi corectă ar fi, dacă este adoptată azi va fi lovită de 
eroare. 
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Duminică, 7 iulie 
Duminica  7- 7-2013  1:13    Luna(Gem) --> Cancer 
Duminica  7- 7-2013  6:20    Luna(Can) Con (Can) Jupiter 
Duminica  7- 7-2013  7:30    Luna(Can) Con (Can) Lilith 
Duminica  7- 7-2013 11:00    Luna(Can) Tri [Sco] Saturn 
Duminica  7- 7-2013 11:39    Luna(Can) Tri [Pis] Neptune 
Duminica  7- 7-2013 21:48    Luna(Can) Opp [Cap] Pluto 

 
Finalul săptămânii aduce Luna în domiciliu, dar nu oricum, ci împlinind şi 

câte o conjuncţie cu vedetele ultimei perioade (Jupiter şi Lilith) şi, la prânz, două 
trigoane (unul cu Saturn, iar celălalt cu Neptun), iar spre seară Luna va împlini 
opoziţia cu Pluton din Capricorn. Întregul cadru al acestei zile împleteşte o parte 
din demersurile care s-au desfăşurat de-a lungul acestei săptămâni şi care ne-au 
invadat cu plăcerea de a ne bucura sau de a ne întrista, cu încântarea pe care o 
simte omul care îşi duce mai departe obiceiul bun sau rău, cu anumite planuri de 
viitor pe care mulţi nu vor reuşi să le ducă mai departe tocmai pentru că au ales să 
şi le creeze într-un context astral extrem de tulbur. 

Finalul săptămânii ne aduce în faţa unei frici complicate. Este vorba despre 
frica faţă de lucrurile care nu se schimbă, frica de rigiditate, de lucruri prea stabile, 
însă nu stabilizate prin argument, concluzie sau finalitate, ci stabilizate cu forţa, 
obligate să trăiască într-un spaţiu îngust sau forţate să trăiască prin puţin, cu 
puţină energie, cu puţin bani sau în singurătate. Şi aşa cum ne aşteptam, orice 
constrângere generează o forţă contrară aceea care îi spune individului că trebuie 
să se elibereze, apoi îl informează referitor la metodele care trebuie aplicate (cum 
trebuie să se elibereze) ca în final să-i spună ce să aleagă din posibilele finalităţi. 

 Luna în Rac, în trigon cu două planete aflate în mers retrograd (Saturn şi 
Neptun) importante prin mesajul pe care-l lansează în acest an, ne aduce în faţa 
unor mesaje urgente. Din nefericire, situaţiile nu sunt importante aşa cum ne apar 
la prima vedere, ci ele trebuie explorate. Având două planete colective în mers 
retrograd, mesajul poate fi ori ascuns ori greu de citit ori orientat în altă direcţie 
decât gândim, credem sau căutăm. Lucrurile devin complicate prin pierderea 
firului ideii, prin răvăşirea gândurilor, prin încăpăţânarea individului de a folosi 
aceleaşi metode pe care le foloseşte de mult timp sau de a nu se depărta de la o 
recomandare, un sfat, un obicei practicat de ani de zile. 

Accesul la informaţie se va face prin apelul la tradiţie, la lucrurile pe care 
suntem obişnuiţi să le facem, însă nu prin reproducerea lor în totalitate, ci doar ca 
punct de pornire. Împlinind conjuncţia cu Jupiter şi apoi pe cea cu Lilith, Luna 
aduce din ziua de ieri împlinirea unor demersuri într-un mod greşit sau plăcut 
pentru individ. Ieri am avut speranţe poate prea mari, ireale, în finalizarea unui 
demers ori în modul cum se va încheia o convorbire, o relaţie, o colaborare. Astăzi 
vedem că lucrurile nu au mers pe traseul pe care l-am gândit şi l-am urmărit în ziua 
anterioară fiind dezamăgiţi sau răniţi în intenţiile pe care le-am văzut. Apelul la 
lucrurile cunoscute şi la obiceiuri vine din partea Lunii din Rac însă mijlocul prin 
care facem apel la acestea s-ar putea să fie greşit. Tocmai de aceea ziua de azi este 
foarte diferită de ceea ce s-a-ntâmplat ieri, însă toate lucrurile care vin să ne 
întâmpine acum vor fi privite în raport cu ceea ce ni s-a-ntâmplat ieri. Aşa cum 
există o legătură stranie între zodiile Rac şi Gemeni, la fel va exista o legătură 
puternică între episoadele zilei de astăzi când Luna se află la început de Rac și cele 
de ieri, când Luna s-a aflat în ultima zi de Gemeni. 
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În ceea ce privesc deciziile care sunt adoptate azi, perspectiva evenimentelor 
vizează fuziunea oamenilor împotriva adevărului sau iniţierea unei campanii care 
va semăna cu ceea ce s-a întâmplat în alte perioade ale anului în care oamenii au 
luptat împotriva a ceea ce ar putea să-i transforme sau împotriva a ceea ce ar trebui 
să le schimbe ritmul de viaţă, obiceiurile sau chiar moralitatea. Vor prefera să rupă 
acest echilibru invocând faptul că sunt sinceri, că sunt direcţi, că au şi ei experienţe 
de viaţă şi că de ce să fie apreciată munca altora mai mult când munca lor este la fel 
de valoroasă. Lucrurile acestea sunt încărcate de sentimente puternice şi sunt 
susţinute de relaţia care se realizează încă între Jupiter din Rac şi Pluton din 
Capricorn pe o axă marcantă pentru relaţiile sentimentale urmând ca prin raportul 
de trigon care există între Uranus şi Venus lucrurile acestea să capete o mare 
amploare, atât în aspectul bun, cât şi în cel rău. Nu neapărat că lucrurile se vor 
finaliza în mod pozitiv, ci pentru că răul unora poate însemna succesul altora, deci 
se va pune problema astăzi prin succesul fulminant, prin scurtarea drumului, să se 
împovăreze şi mai mult destinul, karma indivizilor pentru reuşite şi beneficii de 
moment. Câştigă bani, dar cu riscul de a minţi, câştiga un obiect, dar cu riscul de a 
deposeda fraudulos pe altcineva. Putem vorbi aici despre scandaluri cu substrat 
sexual, despre hoţi, despre hoţii, despre evaziune fiscală sau, la un nivel mai înalt, 
despre o nouă etapă a crizei economice, însă nu la modul global sau nu aşa cum s-a 
discutat până acum, ci în mod izolat, pe zona de influenţă sau areale geografice. 

Prin urmare, finalul săptămânii este o zi de strategie. Aşa cum este şi firesc 
prin strategie oamenii doresc să se elibereze de o constrângere. Pentru unii 
constrângerea cea mai mare este din punct de vedere afectiv. Nu-şi găsesc persoana 
care să le împărtăşească sentimentele, cu care să vibreze la acelaşi nivel sau care să-
i facă să se simtă iubiţi, fericiţi, răsfăţaţi. Pentru alţii constrângerile sunt de factură 
materială. Nu dispun de banii pe care şi i-ar dori pentru a-i achiziţiona, de bunurile 
spre care tânjesc sau pentru a-şi întreţine un alt statut, un alt confort. Există şi o 
categorie de oameni care se simt obstrucţionaţi pentru că nu sunt liberi. Libertatea 
nu se referă doar la acea de a simţi sau de a avea un anume confort material, ci la 
libertatea de exprimare. Această libertate de exprimare, această constrângere a 
libertăţii de exprimare, resimţită în ziua anterioară foarte puternic, comportă astăzi 
o fluctuaţie interesantă. Ieri am crezut că soluţia este ceea ce am făcut, ceea ce am 
abordat, însă astăzi observăm că lucrurile au fost alese greşit, că traseul pe care am 
ales să mergem este unul eronat sau care are nevoie de puţină ajustare. Nu vom 
putea astăzi să ajustăm, ci doar să explorăm întreaga gamă de evenimente care vine 
spre noi pentru că dată fiind conjuncţia Lunii cu Jupiter şi cu Lilith lucrurile bune 
vor fi atât de amestecate printre cele rele încât ne trebuie un discernământ 
puternic, matur pentru a separa binele de rău pentru a nu vedea prima dată 
acţiunea tendenţioasă îndreptată împotriva individului, adică pentru a nu lua orice 
demers în sens personal. Lucrurile se complică cu fiecare acţiune pe care o 
abordăm şi cu cât ne apropiem de seară cu atât mai mult aceste constrângeri vor fi 
mai uşor recunoscute sau vor găsi în planul social un echivalent. Vorbim aici de 
opoziţia Luna-Pluton, adică de revoltă împotriva sentimentelor celorlalţi, despre 
refuzul unei consolări, a unui sfat, a unei susţineri sau a unei donaţii în paralel cu 
tendinţa de a pretinde celor ajutaţi să-şi plătească susţinerea. Lucrurile negative 
merg pe această direcţie a compromisului afectiv sau a agresiunilor de factură 
afectivă, însă trigonul în faza de aplicaţie dintre Venus şi Uranus ne aduce un elan 
în toate aceste demersuri, ca şi cum nu contează dacă este bine sau rău, important 
este rezultatul. Astăzi nu este important doar rezultatul. El probabil va fi pe alte 
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conjuncturi pe alte zile, însă azi, chiar dacă beneficiem de această sporire a 
încrederii în sine prin trigonul Venus-Uranus în aplicaţie unghiurile care se 
împlinesc acum au un mai mare cuvânt de spus. Adică romantismul tendenţios, 
predispus de conjuncţiile Lunii cu Jupiter şi cu Lilith, se întoarce împotriva 
individului, spre seară, când Luna va împlini opoziţia cu Pluton. Pe fundal, 
trigoanele pe care Luna le va împlini cu Saturn şi Neptun ne aduc în preajma unor 
conjuncturi care trebuie urmărite ca şi ieri prin starea de martor. Această piramidă 
pe semne de apă se adresează psihicului, emoţiilor nu acţiunilor directe. Lucrurile 
care vin prin piramida de apă se adresează psihicului, psihologiei 
comportamentale, explorării aspectelor spirituale pentru regenerarea fiinţei. 
Acţiunile în plan fizic, pornind din piramida de apă trebuie să aibă un ecou 
puternic în viaţa spirituală. Atunci când acest ecou nu există, acţiunea comună 
devine compromiţătoare sau îl duce pe individ spre dezamăgiri, decepţii sau 
eşecuri.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa azi de linişte. 
Liniştea obţinută prin activităţi obişnuite de rutină sau prin meditaţie ori pur şi 
simplu prin adoptarea unui repaus, că tot este zi de weekend. Prin linişte, fiinţa se 
reface şi mentalul lezat de retrogradarea lui Mercur se va revigora atât de mult 
încât, atunci când va fi nevoie, să poată susţine o decizie importantă. Mentalul 
supraevaluat acum sau suprasolicitat produce leziuni în comportamentul 
indivizilor, iar acţiunile generate de aceste leziuni comportamentale sunt 
aducătoare de pagubă şi de ghinion. 
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Săptămâna 8-14 iulie 2013 este una neobişnuită la capitolul evenimente 
astrale şi, în acelaşi timp, bogată pentru că împlineşte, chiar din prima zi, nu mai 
puţin de patru aspecte foarte importante: trigonul Venus-Uranus, Luna nouă, 
trigonul Chiron-Capul Dragonului şi revenirea lui Saturn la mersul direct. De 
asemenea, şi zilele următoare conţin aspecte importante, unele dintre ele care se 
împlinesc o dată la un an sau la doi ani sau chiar mult mai rar, așa cum se întâmplă 
cu conjuncţia Jupiter-Lilith care se împlineşte vineri, 12 iulie 2013. 

Dată fiind această varietate de aspecte care debutează cu revenirea lui Saturn 
la mersul direct, culminează cu conjuncţia Jupiter-Lilith şi se încheie cu trecerea lui 
Marte din Gemeni în Rac, săptămâna 8-14 iulie 2013 devine o adevărată piatră de 
încercare pentru toate categoriile de persoane, indiferent de nivelul de cultură, de 
înţelegere, de nivel de pregătire, de vârstă sau de maturitate. Supravieţuitorii sunt 
cei care recunosc imediat şablonul astral şi se adaptează, refuzând să consume 
energia pentru un câştig personal, ci să o utilizeze pe aceasta pentru a a se menține 
pe linia de plutire. 8-14 iulie 2013 este o săptămână în care învingătorul, nu 
acumulează, nu-şi sporeşte averea sau patrimoniul personal, ci pur şi simplu 
supravieţuieşte. Lucrurile sunt atât de ample şi de intense încât practic fiecare zi 
vine cu un mesaj special, nu atât cât să-l continue pe acela din ziua anterioară cât 
prin a-şi pune amprenta pe ceea ce conţine. 

Dintre toate zilele acestei săptămâni, 10 şi 14 iulie sunt diferite faţă de 
celelalte în sensul că, pe de o parte, pe 10 iulie Luna împlineşte un careu la Axa 
Dragonului şi ne convinge că este mai bine să facem un pas înapoi sau să privim 
lucrurile în mod realist, chiar dacă dor, iar duminică, de cealaltă parte, vom încerca 
să punem piciorul în prag şi să schimbăm lucrurile după bunul plac deși contextul 
nu este de acord cu metodele folosite. Celelalte cinci zile ale săptămânii vin cu 
direcţii puternice în care vom avea foarte clar impresia că multe nu le putem 
schimba, că suntem spectatorii propriei existențe sau, în aspectul cel mai dur şi 
dramatic al acestei săptămâni, că suntem spectatorii prăbuşirii propriei construcţii. 
Din această perspectivă zilele de 10 și 14 iulie sunt considerate adevărate oaze, nu 
pentru că ar fi liniştite, ci pentru că doar acestea reuşesc să creeze un contrast 
puternic cu contextul general al săptămânii. 

Atât conjuncţia lui Jupiter cu Lilith, cât şi intrarea lui Marte în Rac sunt 
elemente atât de complicate şi de negative, la care se adaugă în această săptămână, 
careul lui Venus la Axa Dragonului încât întreaga construcţie personală va fi 
puternic zdruncinată de neîncrederea pe care fie individul o are faţă de comunitate, 
fie invers, prin semnalele negative, de respingere ori neapartenență, care vin de pe 
zonă publică. Mulţi vor avea impresia că în această săptămâna i-a părăsit norocul şi 
că toate lucrurile care li se întâmplă vin spre ei cu scopul de a le distruge ceva, de a-
i deposeda de un bun sau pur şi simplu de a-i separa de elementul pe care s-au 
bazat cel mai mult. 

Dacă, pe de o parte, Venus ne îndeamnă spre această gândire negativistă, 
Jupiter şi Lilith pentru că sunt în conjuncţie vin cu dovezi negative. De parte 
cealaltă, Marte, din ziua de sâmbătă, trecând în Rac, amplifică această notă tragică 
în aşa fel încât tot tabloul acestei săptămâni să fie marcat de complicaţii, dureri, de 
o gândire pesimistă, de o înclinaţie spre rău sau spre ceea ce poate compromite un 
element pozitiv vulnerabil. 

În această prezentare generală nu reiau ideile care sunt inserate în cadrul 
fiecărei zile, ci doresc în mod special să insist asupra unui element care pare că este 
soluţia tuturor problemelor ce vin spre noi în această săptămână. Nu evenimentul 
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în sine constituie probleme acestei săptămâni, ci gândul care-l întreţine, starea care 
magnetizează toate aceste întâmplări şi îl convinge pe individ ca acestea reprezintă 
singura realitate pe care o trăieşte. Dacă individul va face un efort considerabil să 
treacă dincolo de aceste episoade, va vedea că personajele negative, în realitate, 
reacţionează aşa pentru că doresc să-şi apere, la rândul lor, un drept, o proprietate, 
un bun, că episoadele sau întâmplările sociale nu sunt îndreptate împotriva 
individului, ci pur şi simplu avem de-a face cu o nesincronizare care se manifestă 
acum la un alt nivel, unul mult mai mare sau mai puternic. 

Toate aceste episoade ne par vii sau singurele evenimente de care trebuie să 
ţinem cont pentru că ne conving că sunt reale. Dacă refuzăm să credem în 
caracterul lor decisiv suntem câştigaţi şi avem problema pe jumătate rezolvată. 
Aceasta este, aşadar, şi recomandarea pentru această săptămână căreia îi alăturăm 
îndemnul de a-i privi pe oameni prin calităţile pe care le au, chiar dacă asta 
înseamnă să nu luăm în considerare nimic din ceea ce ni se spune sau din ceea ce ni 
se arată, ci doar ceea ce ne amintim că s-a-ntâmplat sau ceea ce ştim că reprezentau 
acele persoane cândva. 

 
Luni, 8 iulie 

Luni   8- 7-2013  2:31    Luna(Can) Squ (Ari) Uranus 
Luni   8- 7-2013  3:13   Venus (Leo) Tri (Ari) Uranus 
Luni   8- 7-2013  4:49    Luna(Can) Tri [Pis] Chiron 
Luni   8- 7-2013  4:51    Luna(Can) Tri [Sco] North Node 
Luni   8- 7-2013  8:11  Saturn (Sco) S/D 
Luni   8- 7-2013 10:14     Sun (Can) Con (Can) Luna(New Moon) 
Luni   8- 7-2013 14:43    Luna(Can) Con [Can] Mercury 
Luni   8- 7-2013 17:46  Chiron [Pis] Tri [Sco] North Node 

 
O parte din elementele negative ale săptămânii anterioare se vor regăsi şi în 

această primă zi a săptămânii prin faptul că acum se împlineşte faza de Lună nouă 
cu ascendentul momentului în Fecioară, deci cu un Mercur retrograd drept 
guvernator al momentului. Nu doar această conotaţie retrograd a contextului astral 
de acum este importantă, ci și faptul că azi Saturn îşi revine din mersul retrograd, 
Venus şi Uranus îşi împlinesc trigonul pe care-l formează de o săptămână, iar 
Chiron va fi în trigon cu Capul Dragonului. În această zi Luna parcurge un segment 
important al zodiei Rac atingând, încă din timpul nopţii, careul cu Uranus, apoi, 
foarte aproape de răsăritul Soarelui, se va afla în trigon cu Chiron şi cu Capul 
Dragonului, iar în mijlocul zilei va trece prin conjuncţia cu Mercur. 

În aparenţă, aceste unghiuri ne duc cu gândul în ipostaza dinamică a acestei 
zile, spre direcţia sa complicată, dar mai ales către acea latură a contextului astral 
care ne încarcă de energie. Din toate unghiurile care se împlinesc azi unul singur 
este un aspect negativ (careul Luna-Uranus), celelalte sunt unghiuri pozitive, până 
şi revenirea lui Saturn la mersul retrograd este interpretată de astrologi ca fiind un 
element foarte bun, însă faptul că Luna nouă de pe Rac se produce cu ascendentul 
momentului în Fecioară şi nu oricum, ci cu Mercur retrograd pe postura de 
guvernator al temei (tema Lunii noi) şi, mai ales, ars de Soare, adică într-o 
conjuncţie cu acesta cu o tolerantă mai mare de jumătate de grad, va face ca 
întregul ansamblu pozitiv să fie folosit haotic, să comporte o distribuţie incorectă a 
trăsăturilor, a direcţiilor ori acţiunilor spre care ne îndreptăm în aşa fel încât 
rezultatul să nu fie unul pozitiv, adică să nu fie acela la care ne aşteptam. 
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Luna nouă de astăzi este distrugătoare de valori. Mercur retrograd pe casa a 
XI-a a momentului de Lună nouă lezează protectorii, metodele de lucru pe care 
aceştia le folosesc pentru a-şi ţine în preajma lor protejaţii, dar şi un anumit fond 
de informaţii, de care aceştia dispun în demersurile lor. Nu trebuie să uităm că o 
parte din această săptămână Soarele şi Pluton încă se mai află în fereastra opoziţiei 
lor, deci Soarele încă participă la un careul în T cu maleficii Uranus şi Pluton, cu 
Uranus focar, şi că toate aceste implicaţii care vin din impactul lui Mercur, ca 
guvernator al momentului de Lună nouă, când acesta se afla în conjuncţia cu 
Soarele, aduce o greutate anormală unor situaţii pozitive. Greutatea va veni în 
primul rând din tendinţa episoadelor de a reveni la o stare de normalitate, de a se 
întoarce la o schemă de lucru mai veche, aceea pe care am abordat-o la începutul 
anului. Unii nici nu-şi mai aduc aminte ce obiceiuri aveau atunci pentru că între 
timp şi-au făcut altele şi această revenire la normalitate ar putea să însemne pentru 
ei o nouă formă de schimbare. Opunând rezistență acestei reveniri de fapt se 
împotrivesc propriului mod de a fi, propriului bine şi devin cauzatori de probleme 
de factură socială. Dorinţele individului sau rigiditatea pe care o poate dovedi 
acesta constituie şi elementul cel mai delicat, mai sensibil şi mai vulnerabil al 
relaţiilor de factură socială. Dacă Venus şi Junon se vor afla în opoziţie la grad 
perfect în ziua de joi, iar azi  doar într-o toleranță foarte mică a acestui unghi, 
Uranus devine prioritar în unghiurile împlinite azi prin faptul că ridică un sextil cu 
Junon şi un trigon cu Venus, chiar dacă nu va putea media opoziţia amintită. Astfel 
că, prin trigonul pe care-l ridică împreună cu Venus, simţul artistic, gustul pentru 
frumos, nevoia de a ieşi în evidenţă vor constitui elementele care vor amplifica o 
dizarmonie ce îi va încerca pe oameni, păcălindu-i că bucuria individului nu vine 
din armonia sa cu ceilalţi, ci din efortul individual de a se impune peste voința 
acestora. Aceste bucurii limitate (cine este mai puternic) sunt elemente care nu pot 
fi explorate decât într-un cadru intim şi tocmai de aceea devin cauzatoare de 
probleme. 

Faptul că Luna nouă se află în careu cu Uranus amplifică azi caracterul 
distructiv al acestor tendinţe interioare (careul indică un evenimente de factură 
internă) orientându-l în direcţia distrugerii, mai ales în cazul persoanelor care uită 
repede sau au o memorie selectivă. De la o zi la alta, mulţi preferă să-şi şteargă 
memoria a ceea ce li s-a-ntâmplat şi nici nu se preocupă să rețină ceea ce li se 
întâmplă în prezent. Ignorând aceste îndemnuri ale anturajului de a reţine 
informaţii, aceştia se vor selecta pe sine în a fi cei care vor fi foarte încercaţi de 
problemele sociale ce apar acum, în această perioadă. Ei vor fi cei care se vor 
declara neînţeleşi, care nu vor fi ascultaţi, se vor plânge foarte mulţi, că i-au părăsit 
prietenii adevăraţi, că nu au protectori, că ei sunt năpăstuiţi de soartă şi că aşa le-a 
fost dat să trăiască o viaţă încărcată de probleme şi de complicaţii. Chiar şi 
bucuriile din jur, chiar şi lucrurile importante din preajmă, chiar şi bunăstarea pe 
care o au constituie pentru ei o dovadă a faptului că suferă. Întregul ansamblu al 
zilei de azi, pentru că, în punctele cheie, avem unghiuri care nu sunt pozitive sau 
care ne duc cu gândul într-o direcţie periculoasă, răstoarnă toată această înţelegere 
şi o duce către eşec.  

Lucrurile devin complicate pentru că, în realitate, noi nu suntem atât de 
ghinionişti şi nici atât de nefericiţi pe cât vom formula azi. Partea şi mai periculoasă 
vine din faptul că gândind şi acţionând în felul acesta pe Lună nouă trasăm 
direcţiile următoarelor patru săptămâni în aşa fel încât trigonul Chiron-Capul 
Dragonului, în loc să fie folosit pentru sporirea energiei, este utilizat pentru a ne 



Săptămâna 8 – 14  iulie 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 4 iulie  2013, ora 10:42 

menţine pe o linie de plutire. Ipostaza aceasta de azi seamănă cu un personaj care 
trebuie să meargă pe o cărare foarte îngustă și îşi complică deplasarea dând din 
mâini, sărind, făcând exerciţii de acrobatică deşi spaţiul pe care merge nu-i permite 
acest lucru. Călcând în afara aleii, în afara drumului, expunându-se pericolelor care 
se află de o parte şi de alta a traseului individul va considera că de vină este cărarea, 
pentru că este prea îngustă, nu el prin ceea ce face. 

Prin urmare, debutul săptămânii se va face într-un ton aparte. Unghiurile 
care se împlinesc azi ne îndeamnă să ne explorăm atât latură profundă a fiinţei cât 
şi cea superficială cu scopul de a obţine un alt grad de satisfacţie, cu scopul de a ne 
îmbunătăţi condiţia de trai, de a ne deschide noi drumuri sau de a ne bucura de 
ceea ce avem în preajmă, de persoane, de lucruri sau de realizări profesionale. Din 
nefericire, toată această încurajare, care reprezintă şi revenirea la normalitate, va 
constituie şi elementul definitoriu într-un mecanism îndreptat împotriva 
individului. Ceea ce ar fi trebuit să ne bucure, ne întristează pentru că, de fapt, vom 
considera că nu este suficient sau nu este ceea ce ne-am dorit sau, privind prea 
mult în curtea vecinului, vom crede că lucrurile care ne protejează pe noi, fiinţele 
care ne-au ajutat sau care ne-au oferit un anumit sprijin de-a lungul vieţii sau în 
ultima perioadă, au dispărut din decor şi acum ne aflăm în fața acestor probleme 
imaginare, adică singuri și lipsiți de putere. În realitate, lucrurile sunt cântărite 
greşit şi această evaluare, această observare orientată negativ va deveni cel mai 
mare şi periculos obstacol al acestei zile şi, prin Luna nouă de azi, al următoarelor 
patru săptămâni. Întoarcerea la normalitate, aşa cum se prefigurează ea astăzi, prin 
revenirea lui Saturn la mersul direct, constituie şi revenirea puterii. Practic, astăzi, 
Saturn va fi static, iar această revenire a puterii ar putea să-i debusoleze pe unii, în 
sensul că de câteva luni, cât Saturn a avut un mers retrograd, deja şi-au format alte 
obiceiuri, alt program de lucru sau alt simţ faţa de cei din jur. Acum revenirea la 
putere înseamnă altceva nu ceea ce a însemnat la sfârşitul iernii atunci când Saturn 
a intrat în mers retrograd (18 februarie). 

De la finalul lui februarie şi până acum am traversat episoade periculoase 
care au ca scop modificarea modului de a percepe lumea, de a-i vedea structurile 
profunde sau de a le privi dintr-un alt unghi, în aşa fel încât volumul de informaţii, 
experienţele de viaţă, să se îmbogăţească substanţial sau tăria de caracter a 
individului să se fi consolidat cu fiecare zi de retrogradare a lui Saturn. Nu toată 
lumea are parte de asemenea beneficii, nu pentru toţi greutăţile, obstacolele sau 
supărările constituie şi îndemnul spre maturizare sau aprofundare a gândirii, a 
înţelegerii, a emoţiei. Unii se lasă copleşiţi de probleme şi acestea în loc să le 
întărească voinţa sau credinţa îi adâncesc şi mai mult în compromis. Revenirea la 
mersul direct al lui Saturn înseamnă întoarcerea la compromisul primelor două 
luni ale anului, la evenimentele greşite pe care le-am declanşat atunci sau la 
problemele pe care le-am lăsat nerezolvate acolo. 

Mulţi vor spune azi �Am crezut că lucrurile au fost rezolvate, dar m-am 
înşelat�, �Am crezut că persoana s-a schimbat, dar nu a fost aşa� ș.a.m.d. Lucrurile 
acestea îi îndreptată pe oameni spre un regret care va deveni definitoriu în această 
săptămână, dar în special în ziua de marţi, 9 iulie, adică de mâine, când Venus va fi 
în careu cu Axa Dragonului, iar Soarele şi Mercur își vor împlini conjuncţia lor la 
grad perfect. De asemenea, acest regret va fi lansat de Saturn, de această dată 
direct, prin împlinirea careului său cu Luna, atunci când aceasta se afla deja în Leu. 
Ceea ce se întâmplă azi va avea un ecou puternic în spaţiul zilei de mâine, ca şi cum 
aceste două zile fac parte dintr-un interval de sine stătător. 
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Recomandarea pentru această zi este una imperios necesară, aceea de a 
impune gândurilor sau emoţiilor doar o selecţie pozitivă. Lucrurile care ne răvăşesc 
cel mai mult, sunt în general probleme nerezolvate din primele două luni ale anului 
care ne bruschează prin faptul că încă mai există sau prin prospeţimea pe care şi-au 
păstrat-o peste luni. Dacă vom impune acestora o selecţie pozitivă, vom reuşi să ne 
păstrăm o cantitate suficientă de energie, să ne păstrăm tonusul, să fim echilibraţi 
şi să nu cădem în capcana de a exagera pe probleme curente ce nu sunt mai mari 
decât cele vechi, pe care nu am reuşi să le rezolvăm de la începutul anului încoace. 
Luciditatea, discernământul şi maturitatea sunt elementele absolut esenţiale 
pentru a ne păstra pe o linie de plutire sau pentru a progresa, chiar dacă mai încet. 

 
Marţi, 9 iulie 

Marti  9- 7-2013  1:13   Venus (Leo) Squ [Sco] North Node 
Marti  9- 7-2013 13:48    Luna(Can) --> Leo 
Marti  9- 7-2013 21:41     Sun (Can) Con [Can] Mercury 
Marti  9- 7-2013 23:26    Luna(Leo) Squ (Sco) Saturn 

 
Ceea ce ni se întâmplă nouă în această perioadă nu se evidenţiază neapărat 

prin aspectul negativ, în sensul că nu suntem cuprinși de un val de episoade 
negative, ci toate iau înfăţişarea unor provocări. Suntem îndemnaţi să muncim mai 
mult şi prin această suplimentare a volumului de lucru unii oameni cedează, iar 
afectul va fi lesne de observat. Unii consideră că în loc să fie încurajaţi, lăudaţi sau 
susţinuţi în demersurile lor sunt chinuiţi prin faptul că trebuie să muncească mai 
mult. Nimeni nu va vedea efortul suplimentar prin aspectul său binefăcător, ci vor 
considera că sunt chinuiţi atât timp cât sunt puşi la muncă. Munca, prin tranzitul 
complicat al Soarelui din Rac, are acum conotaţii variate. Astăzi ea devine o 
expresie a rafinamentului şi în acelaşi timp a tendinţei de a disimula. Pe de o parte, 
Venus va fi în careu la Axa Dragonului, încercând o flexibilizare a individului în a-și 
tempera ori diminua defectele pentru a-şi evidenţia calităţile. De partea cealaltă, 
conjuncţia Soare-Mercur, cu Mercur retrograd, ne face să ne amintim de lucrurile 
cele mai neplăcute. Pentru că ne amintim de acestea, scopul este unul binefăcător, 
terapeutic, adică acela de a ne reîntoarce la problemele începutului de an, pentru a 
le rezolva, pentru a continua un anumit demers ori pentru a accentua schimbarea 
pe care o traversăm de câţiva ani încoace. 

Aşa cum se înţelege, nu toţi oameni se întorc în trecut pentru a se 
autoinvestiga, ci acest proces de rememorare, în cazul unora, i-a înfăţişarea unui 
mecanism involuntar. Îşi amintesc ceea ce nu doresc sau îşi declanşează unii altora 
acest proces ceea ce va duce la o anume încărcare a relaţiilor, o anume 
responsabilizare a individului cu lucruri pe care le primeşte deschis din jur, dar 
care până la urmă se vor dovedi apăsătoare, încărcate sau neplăcute. 

Careul lui Venus la Axa Dragonului înseamnă ghinion, dar acest ghinion nu 
ia înfăţişarea unui episod banal, ci îl aduce pe individ în faţa unor situaţii 
importante cu care s-a mai întâlnit și altădată și pe care nu a reuşit să le rezolve. Ca 
şi cum cineva ştie că o anume persoană nu poate face față unei situații anume, o 
pune să facă ceea ce nu ştie sau se trezesc pentru a doua, a treia sau a patra oară în 
faţa unui eveniment despre care ştiu din start că nu-l poate gestiona corespunzător. 
Cu alte cuvinte, pe toți viaţa ne va aduce în faţa unor evenimente pe care nu vom 
reuşi să le gestionăm şi prin asta înţelegem că se face risipă ori în cazul celor care 
caută să-şi explice tot ceea ce trăiesc se va căuta o justificare, un rost pentru care se 
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află din nou în fața unor situaţii despre care au dovedit până acum că nu le pot 
gestiona. 

În general, lucrurile care sunt nefericite şi care apasă individul cu o direcţie 
neplăcută vin pe filiera stimei de sine. Foarte mulţi vor lua în sens personal ceea ce 
li se întâmplă azi deşi, în mod absolut firesc ar trebui să se liniştească, dacă tot ştiu 
că nu vor rezolva, dacă tot știu care va fi finalul. Lucrurile însă nu se construiesc aşa 
cum cred ei și de aceea se vor arăta foarte nemulţumiţi şi stresaţi, se vor pierde cu 
firea, vor uita lucruri importante şi în loc să se limiteze la un singur eşec acesta va 
atrage după sine o serie întreagă de ghinioane care vor atinge un moment de 
maximum în mijlocul zilei, în preajma orei 14:00, când Luna va trece în Leu. 

Revolta unora va fi motivată de faptul că-şi doresc să facă ceva, dar 
evenimentele sociale îi îndreaptă spre altceva, că vor să se odihnească şi nu au cum, 
că vor să se plimbe, să muncească şi nu pot face asta. Cu alte cuvinte, tot ceea ce vor 
să facă este contramandat de o necesitate de fapt, de îndemnurile care vin din jur, 
de nevoia pe care o are societatea. Aflându-se în conflict de interese cu societatea, 
individul va încerca să-şi caute drepturile, dar şi le va căuta în locurile cele mai 
nepotrivite şi prin mijloacele cele mai ciudate. Punându-se de-a curmezişul 
direcţiei pe care se situează societatea, adică a traversa careul Venus (Micul 
Benefic) la Axa Dragonului şi în acelaşi timp a parcurge conjuncţia Soare-Mercur, 
înseamnă convingere pe elementele negative. Va fi de prisos acum să-i explici unui 
individ că procedează greşit. Va fi atât de convins că procedează perfect încât nimic 
nu-l va întoarce din drumul său. 

Din această cauză, ziua cere multă atenţie, cere consum suplimentar de 
energie pe probleme comune pentru că, aşa după cum vom vedea, chiar de 
dimineaţă orice lucru mărunt se poate inflama, orice element simplu, banal, care pe 
alte conjuncturi nu ar fi constituit o problema acum se poate transforma, prin 
concentrare, într-un adevărat obstacol. 

Prin urmare, 9 iulie este o zi în care ne reamintim stări. Unii vor considera 
că aceste stări sunt informaţii, sunt elemente valoroase în patrimoniul personal şi 
atunci trebuie ca periodic să şi le reamintească, să le investigheze să le observe, să 
le supună unor alte teste de viaţă pentru a le consolida sau pentru a se maturiza 
prin intermediul acestora. Din nefericire careul lui Venus la Axa Dragonului 
înseamnă maturizare prin suferinţă sau prin marginalizare. Norocul, aşa cum îl 
gândim noi, nu există în prezent. În felul acesta, toate bucuriile sunt aruncate în 
viitor sau toate supărările ne vin din trecut. Prezentul este acela care ne constrânge 
să facem lucrurile pe care nu le-am putut face niciodată, care ne-au displăcut 
dintotdeauna sau care ne distrug boarea de mulţumire, fericire sau încântare pe 
care am reuşit să o păstrăm în ultima perioadă. Toate aceste lucruri le urmărim, le 
privim cu o implicare aparte, cu determinare, cu încredere şi cu un foarte mare 
aport personal pentru că întâlnirea Soarelui cu Mercur retrograd într-o conjuncţie 
ne spune că suntem pentru noi înşine singurul sprijin. Prin concentrare, prin 
atenţie, prin selecţie, chiar dacă de cele mai multe ori aceste lucruri sunt făcute în 
mod greşit. Abordându-le, ne oferim dovezi de implicare şi atenţie. 

Din nefericire, în a doua parte a zilei, spre seară, Luna din Leu va fi în careu 
cu Saturn, de această dată aflat în mers direct și obstacolele pe care le parcurgem 
azi vor deveni mult mai agresive prin caracterul lor trainic, prin ceea ce a dăinut în 
timp, prin ceea ce le-a făcut să nu se stingă. Abia în a doua parte a zilei vom vedea 
că ele nu sunt specifice nici acestei zile, nici acestei săptămâni şi nici acestei 
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perioade. Ele ne vin din trecut, de la începutul anului, din primele două luni ale 
anului, unde le-am lăsat nerezolvate. 

Este accentuată azi teama de a nu greşi prin vorbă, prin mecanismele pe care 
le declanşăm pentru că prin retrogradarea sa Mercur nu are puterea de 
autoinvestigare, el doar colectează informaţii şi le foloseşte în mod haotic fără o 
schemă de autoreglare. Cei care sunt mai sensibili sau care doresc să-şi trăiască 
viaţa cu implicare şi discernământ vor simţi încă de dimineaţă pericolul care 
planează în jurul lor şi vor căuta să fie reţinuţi sau mult mai atenţi decât sunt în 
general în probleme de această factură. Lucrurile care vin spre ei acum nu au 
soluţie şi orice răspuns solicitat azi întârzie să apară. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne axa pe păstrarea de 
informaţii, pe colectarea acestora nu pe analiza lor. Lucrurile care vin spre noi 
astăzi trebuiesc păstrate cu mare atenţie, ţinute într-o zonă accesibilă a memoriei, 
dar nu duse către soluţionare. Mercur retrograd neavând putere de autoinvestigare 
ar putea să impună episoadelor din primele două luni ale anului nerezolvate din 
vari motive o finalizate brusc şi care, ea însăşi, să devină, prin caracterul pe care-l 
are acum, un mare pericol şi un mare obstacol pentru ceea ce va veni spre noi în 
această a doua jumătate a anului. 

 
Miercuri, 10 iulie 

Miercuri 10- 7-2013 14:44    Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 
Miercuri 10- 7-2013 16:43    Luna(Leo) Squ [Sco] North Node 
Miercuri 10- 7-2013 21:18    Luna(Leo) Con (Leo) Venus 
Miercuri 10- 7-2013 23:33    Luna(Leo) Opp [Aqu] Juno 

 
Apropiindu-se de Venus, Luna împlineşte un careu cu Capul Dragonului 

înainte de a se întâlni cu aceasta într-o conjuncţie, însă tot în a doua parte a zilei, 
când se împlinește şi opoziţia Lună-Junon. De asemenea, înainte de a da curs 
tuturor acestor direcții Luna împlinește un trigon cu Uranus. 

Aceste patru aspecte pe care Luna le împlineşte astăzi se vor alinia, pe de o 
parte, la trăsăturile complicate ale zilelor anterioare, acelea care l-au pus pe individ 
în postura de a traversa conjuncturi sau situaţii extrem de neplăcute sau acele 
episoade pe care nu le-a putut rezolva niciodată, iar pe de altă parte va face ca ziua 
de miercuri să devină un fel de oază a direcţiilor pe care conjuncturile astrale ale 
acestei săptămâni le trasează. În aceeaşi categorie se va încadra şi ziua de 14 iulie, 
ultima zi a săptămânii, însă atunci Luna va fi într-un semn cardinal şi ar putea să-i 
facă pe oameni puţin mai activi, mai dinamici, mai nervoşi şi pentru că intră în 
contact cu acest mod vibratoriu, dar şi pentru că duminică ea va împlini patru 
careuri, față de unul singur pe care-l împlinește azi. Acum traversează un careu la 
Axa Dragonului şi o opoziţie cu Junon, adică acele întâmplări nefericite care sunt 
atât de greu de suportat de indivizi şi care dau zilei o notă complicată, incomodă și 
care creează un contrast puternic pe direcţia destinului. Înţelegem de aici ca 
lucrurile care ne opun rezistență, ceea ce nu putem soluţiona, ceea ce se dovedeşte 
a fi de maximă urgenţă, dar imposibil de soluţionat are şi o greutate aparte în 
raport cu menirea pe care o are individul la modul general, în viaţă sau în această 
perioadă. Referitor la această formă de a rezolva nemulţumirea, trigonul Luna-
Uranus intervine în această ecuaţie cu încredere în sine, cu deschidere, cu acţiuni 
riscante, cu mişcare, cu jocuri în natură sau prin activităţi culturale ori artistice. 
Aceste direcţii, prin implicarea Lunii în conjuncţia cu Venus şi implicit trigonul cu 
Uranus, se activează o configuraţie numită Aripi de pasăre (atipică) pe care aceşti 
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protagonişti amintiţi anterior, alături de Soarele şi Mercur aflaţi în conjuncţie, pe 
de o parte, şi Saturn de cealaltă parte, reuşesc să creeze premizele unei exprimări 
sociale la scenă deschisă. Oamenii nu trebuie să se lase luaţi de val, nu trebuie să 
creadă că tot ce zboară se mănâncă, nu trebuie să se lase în voia acestui elan creator 
ori în voia acestei exprimări la scenă deschisă pentru că lucrurile nu sunt în 
totalitate în voia acestui tip de deschidere. 

Aripile de pasăre care se construiesc acum, având pe interior două trigoane şi 
pe exterior două careuri, dau acestor premize înfăţişări noi. Oportunităţile sociale, 
exprimările pe zonă publică, vor fi văzute de individ ca o oportunitate în a-şi depăşi 
limite personale, a-şi controla o frică sau a-şi dovedi lui însuși că poate, că ştie, că 
este în stare. Lucrurile, aşa cum am văzut în zilele anterioare, nu merg toate în 
aceeaşi direcţie. Tocmai de aceea 10 iulie este şi o oază în contextul acesta agresiv, 
tocmai de aceea lucrurile sunt îndreptate împotriva individului să-şi vadă talentul, 
să-şi vadă posibilitatea de a se pune în valoare, dar în acelaşi timp să nu fie susţinut 
întru-totul pentru a-şi atinge finalitatea. 

Această configuraţie Aripi de pasăre are în interior un unghi foarte larg la 
care participă Saturn (în afara unei toleranţe clasice admise), însă aflându-se 
aproape de Capul Dragonului, iar acesta din urmă fiind mult mai avansat în gradele 
zodiei Scorpion decât Saturn se creează o legătură puternică şi în acest fel se reface 
această configuraţie devenind activă, dar în mod atipic. Dacă Saturn ar fi împlinit 
un trigon cu Soarele, fără să depinde direct de Capul Dragonului pentru 
definitivarea acestei configuraţii, atunci lucrurile ar fi fost impulsionate de la sine, 
iar balanța acestui context social nu ar fi fost atât de sensibilă. 

Nu toată lumea va vedea ziua 10 iulie ca pe una încărcată de oportunitate. 
Este nevoie de un scop în viaţă, de o misiune, de un rost, de o ţintă, vizibilă cel 
puţin în această perioadă, pentru ca lucrurile să se încline în direcţia pozitivă. Fără 
ca această direcţie să fi definită deja, fără ca instrumentele ei să fie deja selectate 
lucrurile rămân în segmentul agresiv, acesta al eşecului, al ghinionului, al 
neputinţei, al ratării unei realizări, a unei relansări, a unei ridicări pe un alt nivel. 

Prin urmare, 10 iulie este o zi duplicitară. Dacă încă de dimineaţă 
îndeplinim o condiţie absolut esenţială, aceea de a ne stabili o ţintă foarte clară 
pentru evenimentele zilei de azi, de a alege din multitudinea de variante una 
singură pe care să o explorăm, atunci lucrurile pot înclina balanţa într-o direcţie 
pozitivă şi ziua ne poate oferi şansa de a ne ridica pe un alt nivel, de a comporta o 
reuşită, un câştig pe care nu am reuşit să-l adjudecăm din primăvară încoace. 

Acum Saturn este în mod direct, el va avansa cu fiecare zi în profunzimea 
zodiei Scorpion, însă are nevoie de Capul Dragonului, de Scop, de Menire, de o 
Ţintă importantă pentru a-l ajuta pe individ să se evidenţieze faţă de cei din jur, să 
obţină un succes ori să rezolve o problemă foarte importantă de viaţă. 

Putem invoca aici motivul patrimoniului, să achiziţionăm un bun ori să 
facem demersurile necesare pentru a-l achiziţiona în viitor, să promovăm cu succes 
un examen de viaţă ori să întâlnim persoana cea mai potrivită care prin susţinerea 
sa, prin ajutorul direct pe care ni-l oferă să reuşim să ne schimbăm viaţa în aspectul 
său esenţial. 

Această componentă benefică va constitui una din marile realizări ale lui 
2013 şi tocmai de aceea este important să o privim aşa cum se prezintă ea, aşa cum 
se arată, să nu-i cerem mai mult decât poate da şi dacă o dorim integrată în 
dimensiunea personală a vieţii să îndeplinim condiţia absolut esenţială care ne este 
cerută de dimineaţă, adică Ţinta. În rest, lucrurile se desfăşoară în aspectul lor 
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negativ, complicat sau încărcat de ghinion în sensul că Micul Benefic, adică 
succesul personal, cel legat de viaţă intimă, de plăcerea de a trăi şi tot ceea ce 
implica această plăcere este lezat de nesincronizare sau de deposedare. 

Unii îşi vor pierde pe aceste conjuncturi dorinţa de a se bucura de un anumit 
lucru, de a se bucura de o persoană din jur, dorinţa de a mai folosi un obiect, de a 
mai merge pe o cale sau chiar dorinţa de a trăi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne inventaria acele direcţii 
importante ale vieţii, de a le selecta încă de dimineaţă şi de a ne alege unul dintre 
ele, asupra căruia să ne gândim, să medităm şi să lucrăm pentru a-l îndeplini. Acest 
scop îl încarcă pe individ de o mare savoare, îl hrăneşte cu o putere cu totul specială 
pentru că individul nu-şi stabileşte menirea de unul singur, ci împreună cu forţe 
subtile, împreună cu prieteni care sunt aici în această lume alături de el sau în lumi 
paralele, supraveghindu-i evoluţia. Menirea este un element absolut esenţial al 
evoluţiei şi nu trebuie privit ca pe un artificiu sau o păcăleală de care uzăm astăzi 
pentru a ne îndeplini o dorinţă limitată. 

 
Joi, 11 iulie 

joi 11- 7-2013 17:30   Venus (Leo) Opp [Aqu] Juno 
joi 11- 7-2013 22:54    Luna(Leo) Sex (Gem) Mars 

 
11 iulie este ziua în care Venus şi Junon se întâlnesc într-o opoziţie, în a doua 

parte a zilei, iar seara târziu înainte să trecem în ziua următoare Luna şi Marte se 
întâlnesc într-un sextil. Acestea sunt singurele aspecte care se întâlnesc la grad 
perfect astăzi însă pe cer planetele care au atins gradul perfect în zilele anterioare 
încă mai activează în aspectul lor de separaţie şi, de asemenea, Jupiter şi Lilith sunt 
foarte aproape de a împlini gradul perfect al conjuncţiei lor ce se va definitiva vineri 
dimineaţa la 6:23. Marte acum se află pe ultimele grade ale zodiei Gemeni urmând 
ca în cursul zilei de mâine să atingă gradul anaretic şi să exploreze o latură negativă 
a zodiei Gemeni, aceea care face rău prin cuvânt, expresie, ton, care umileşte prin 
verbalizarea unor gânduri necuviincioase şi care poate distruge prin volumul 
cuvintelor folosite. Acum însă lucrurile se desfăşoară într-un registru personal. 
Venus şi Junon se află în opoziţie şi mulţi vor căuta în societate echivalentul 
problemelor personale. Vor dori să vadă dacă mai sunt şi alţii care suferă la fel, care 
trec prin divorţuri, prin despărţiri, care pierd bani la jocuri de noroc sau care îşi 
uită geanta în autobuz şi o găsesc goală la capătul liniei. Vor să vadă dacă sunt 
singurii ghinionişti de pe această planetă sau dacă și ceilalți gândesc la fel. 

Acest proces de căutare, de identificare a similitudinilor care există între 
tristeţea, nemulţumirea personală şi alte episoade din zona publică, constituie 
acum doar o diversiune pe care oamenii o fac pentru a se depărta de ceea ce este 
esenţial. Ceea ce este esenţial nu se va referi acum doar la a gândi într-un anumit 
fel, ci mai ales la a acţiona. Oamenii refuză să se hotărască pe ce cale  să o ia, refuză 
să-şi dea răspunsuri, întârzie cu un rezultat sau pur şi simplu se opresc din 
demersurile importante pe care le fac motivând că au nevoie de linişte, de izolare, 
de desprindere, de un proces amplu şi obositor legat de muncă, de profesie, legat de 
o activitate pe care fac în ultima vreme considerând că numai aşa reuşesc să 
meargă mai departe. Fug de ei înşişi, se ascund de problemele cele mai importante 
şi vor avea impresia că acesta va fi trendul în următoarele zile. Se înşeală pentru că 
acesta va fi trendul doar în prima parte a zilei. În a doua parte a zilei, când sextilul 
dintre Luna şi Marte începe să fie din ce în ce mai strâns vor dori să acţioneze în 
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sensul demonstrării capacităţii şi puterii de creaţie ori a puterii personale. Se 
creează, în felul acesta, o legătură cu zodia Leu prin intermediul Lunii şi zodia 
Gemeni prin intermediul lui Marte, relație marcată de competiţie. 

Indiferent că sunt îndemnaţi de alţii sau că ei sunt iniţiatorii acestor 
confruntări, atunci fie şi numai cu mintea îşi evaluează propriile calităţi, în mod 
obligatoriu vor face o comparaţie cu persoane din jur, cu oameni pe care îi văd 
pentru prima dată sau pe care îi cunosc de când lumea pentru a vedea unde se 
situează, pe ce poziţie, pe ce loc, dacă au şanse să fie premiaţi pentru munca făcută 
sau dacă la finalul reprezentaţiei vor primi ropote de aplauze. 

Sigur, rezultatul nu este unul încurajator şi nici nu va fi pentru că opoziţia 
Luna-Junon nu susţine acest gen de competiţie sau dacă o susţine nu are un cuvânt 
important de spus în a-l favoriza pe acela care merită să fie cel mai bun, să se 
situeze pe primul loc, să fie apreciat de cei din jur. 

O componentă care nu va fi deloc pe placul multora este aceea în care 
instituţia familiei este agresată. Valorile familiei, acelea care au fost rănite sau 
protejate în ultimă perioada sau chiar în ultimii ani, acum, prin opoziţia Lunii cu 
Junon, mai ales că Venus se află în careu cu Axa Dragonului, sunt lovite sau 
înstrăinate acele elemente ale familiei care până acum constituiau o bază în 
evaluare sau în apreciere, un element solid în a-i apropia pe membri sau în a le 
alimenta plăcerea de a trăi, de a fi împreună. Tot ceea ce este matur, firesc este 
agresat şi nu doar într-un singur sens, adică din direcţia individului către obiectul 
pe care-l foloseşte, ci şi invers, amplificând tensiunea care există între cele două 
tabere şi mărind prăpastia care se înfiripă acum între ele. La vedere, lucrurile ni se 
vor înfăţişa ca şi cum nu ne sincronizăm, nici oamenii între ei, nici oamenii cu 
obiectele, iar cei din jur nu se ţin de cuvânt, îşi încălca promisiunile sau aleg să se 
despartă de ceea ce până acum le-a oferi stabilitate şi mulţumire. Toată această 
direcţie este una apăsătoare pentru omul care nu a mai trecut prin aşa ceva sau care 
a considerat că familia este pilonul de rezistenţă, elementul pe care se bazează cel 
mai mult sau care îi conferă stabilitate. Acum nici aceasta nu-i va mai oferi 
stabilitate şi trebuie să se pregătească pentru că, în special în această săptămână, 
lucrurile vor lua o direcţie neplăcută. Vârful, în această problemă legată de familie, 
va fi astăzi, joi, 11 iulie. 

Prin urmare, 11 iulie este ziua despărţirilor. Nu vom fi neapărat obligaţi să 
ne despărţim de un prieten sau de o cunoştinţă, ci să încheiem un capitol. Se 
încheie o etapă grea, apăsătoare, încărcată de multă răspundere sau care nu era 
aşa, dar aşa am perceput-o. Lucrurile încep să intre pe făgaşul normal, însă acest 
final va fi unul tragic sau dramatic pentru că va fi încărcat de nemulţumire, iar 
nemulţumirea îi împinge pe oameni să reacţioneze greşit sau fără judecată. Pornind 
de la mici probleme cu propria persoană sau cu cele din jur, oamenii vor dori astăzi 
să ştie dacă sunt singurii de pe planeta care traversează ipostaze de genul acesta. 
Vor ieşi pe zona publică sau se vor interesa de acest aspect, vor citi în enciclopedii 
sau vor căuta pe internet ori vor ieşi pur şi simplu pe stradă, urmărind pulsul vieţii 
pentru a vedea dacă mai sunt şi alţii care trec prin ceea ce trece el. Rezultatul nu va 
fi unul încurajator pentru că această căutare înseamnă fuga de sine, de soluţia care 
trebuie aplicată, de răspundere, de acţiunea propriu-zisă.  

Totuşi, în această fugă de sine, individul dă de o altă belea. Se va trezi că, 
încercând să identifice dacă mai există oameni ca el ori situaţii cu care să şi le 
compare pe cele pe care le parcurge el, va fi în competiţie cu tot ceea ce vede în jur. 
Va dori să vadă neapărat al câtălea este pe listă sau cât de bun este în comparaţie cu 
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ceilalţi ori dacă, povestindu-le celorlalţi ceea ce li s-a-ntâmplat le stârneşte acestora 
ropote de aplauze sau o uimire profundă. Va dori să ştie dacă impresionează prin 
ceea ce trăieşte, dacă viaţa sa are un rost ori dacă va fi apreciat pe viitor pentru ceea 
ce a făcut în ultima vreme sau ceea ce va face în viitorul apropiat. 

Este lesne de dedus că nu neapărat această atitudine, nu neapărat nevoia de 
a găsi un echivalent al problemelor personale şi nu neapărată competiţia în sine va 
slăbi legătura dintre membrii familiei, ci neîncrederea în sine și neseriozitatea care 
vor fi aduse în mod greşit de indivizi într-o zonă în care aceastea nu trebuie să 
existe. Familia a constituit un element puternic, de bază pentru un individ, atât 
timp câtă a existat încredere. Fără încredere familia este un grup, o structură care 
nu are puterea pe care ar trebui să o aibă. Şi, de asemenea, un grup unde membrii 
acestuia se respectă şi sunt atenţi cu schimbul de informaţii sau energie pe care îl 
realizează, un grup unde există multă încredere, se poate comporta ca o familie. 
Legătura membrilor dintr-un grup se slăbeşte atunci când aceştia nu mai au 
încredere unul în celălalt pentru că neîncrederea corodează o relaţie din interior. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi evenimentele vieţii cu 
responsabilitate, cu respect, de a le urmări pe acestea şi de a refuza orice formă de 
competiţie pentru a depăşi această exagerare a atitudinii într-o direcţie periculoasă. 

 
Vineri, 12 iulie 

Vineri 12- 7-2013  1:11    Luna(Leo) --> Virgo 
Vineri 12- 7-2013  6:23 Jupiter (Can) Con (Can) Lilith 
Vineri 12- 7-2013  8:19    Luna(Vir) Sex (Can) Lilith 
Vineri 12- 7-2013  8:20    Luna(Vir) Sex (Can) Jupiter 
Vineri 12- 7-2013 10:36    Luna(Vir) Sex (Sco) Saturn 
Vineri 12- 7-2013 11:02    Luna(Vir) Opp [Pis] Neptune 
Vineri 12- 7-2013 20:39    Luna(Vir) Tri [Cap] Pluto 

 
Conjuncţia lui Jupiter cu Lilith se produce astăzi dimineaţă la ora 6:23 când 

Luna deja se afla în Fecioară, urmând ca din acest moment informaţiile care vin pe 
filiera expansiunii sau a cultivării simţului artistic, a atenţiei pe care un om educat 
o acordă tradiţiei, valorilor strămoşeşti ori respectului faţă de familie sau dragostea 
faţă de un apropiat să comporte o schimbare substanţială care se va manifesta în 
trepte până la finalul lui 2013. Practic, această conjuncţie între Marele Benefic şi 
tentaţia care vine din partea Lunii negre reprezintă momentul de orb, greşeala cea 
mai mare pe care putea să o facem anul acesta ori momentul de rătăcire în care să 
cedăm în faţa unei slăbiciuni ori a unei tentaţii şi după aceea să nu mai putem 
reveni la forma iniţială, să nu mai putem modifica ceea ce am declanşat, nici măcar 
ajuta pe parcurs etapele care vin cu ceea ce declanşăm acum. 

Intrarea Lunii în Fecioară înseamnă şi atingerea momentului în care ea se 
află în opoziţie cu Neptun. Asta înseamnă o rătăcire, decizii proaste, răvăşirea 
gândirii ori cedarea în fața fricii. Chiar şi pentru cineva educat sau instruit să 
lucreze cu instrumentele abstracte, va fi greu să facă diferenţa între tentaţie şi 
teamă, adică între un element care ar putea să vină pe filiera lăcomiei şi altul care 
ar putea să vină pe filiera slăbiciunii. Acest lucru va fi vizibil cu atât mai mult 
pentru că Luna, împlinind opoziţia cu Neptun, va desena pe cer o configuraţie 
numită Zmeu, avându-l pe Neptun ca planetă focar. Aşa cum am mai invocat şi în 
alte rânduri, când o parte din unghiurile care sunt active și astăzi erau şi atunci, 
oamenii îşi pierd controlul în faţa acestor probleme, în faţa greutăţilor vieţii şi dau 
vina pe lucrurile mărunte care le ies în cale la tot pasul. Nu pot avea viziune de 
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ansamblu sau dacă sunt îndemnaţi să facă acest lucru vor refuza sistematic şi se 
aruncă în valurile înspumate ale vieţii considerând că riscul în sine îi va proteja, 
mai ales în această ipostază când nu mai au nimic de pierdut. Ceea ce se împlineşte 
astăzi cu această conjuncţie între Jupiter şi Lilith reprezintă vârful unui iceberg, nu 
problema în sine. Lucrurile s-au compromis de câteva săptămâni încoace de când 
Jupiter a intrat în Rac atât de mult încât acum avem impresia că nu mai putem face 
nimic. Acum doar constatăm că am crezut în himere ori că am făcut o greşeală pe 
care nu o mai putem repara, iar acum singura soluţie este să persistăm în acea 
greşeală atât cât se poate. 

Din capul locului se vede că 12 iulie este cea mai dificilă zi a săptămânii 
pentru că nu doar ne aduce împlinirea la grad perfect a conjuncţiei Jupiter-Lilith 
(despre ea ştim de câteva săptămâni de când se formează), ci şi pentru că Marte în 
această zi se află pe gradul anaretic al zodiei Rac. Asta înseamnă că, fie vom dori să 
acţionăm după metode cunoscute, fie vom căuta să punem în aplicare idei noi care 
ne trec acum prin minte, lucrurile nu pot fi schimbate. Orice vom face, lucrurile 
care sunt constatate ca fiind eronate, îndreptate pe o cale greşită, nu pot fi întoarse 
din drum, nu pot fi corectate şi nici reparate. 

Unghiurile care se împlinesc azi ne duc în faţa acestui caracter fatalist, însă 
nu caracterul fatalist reprezintă obstacolul cel mai mare, ci mecanismul care ne 
convinge că acest lucru fatalist pe care-l vedem cel mai uşor constituie cea mai 
importantă problemă a vieţii. De aceea este nevoie de un translator educat sau 
intuitiv al acestor unghiuri pentru a spune celor care doresc să înţeleagă 
mecanismul astral că aceste probleme care vor fi foarte vizibile în special astăzi, dar 
şi de-a lungul întregii săptămâni, nu sunt cele mai importante doar pentru că le 
vedem clar, ci sunt importante pentru că le acordăm credibilitate. A acorda 
credibilitate unui lucru negativ doar din comoditate, înseamnă a arunca 
mărgăritare la porci, aşa cum ne sfătuia Iisus. 

Ştim că Lilith ne ajută să depăşim obstacole foarte importante ale vieţii 
scurtând timpul însă, procedând aşa, creşte intensitatea durerii, iar asta înseamnă 
că încercările care vin pe frecvenţa sa sunt depăşite de cei care sunt bine instruiţi 
sau care au o anume maturitate de viaţă. A crede în lucruri mici, a le vedea 
disproporţionat doar pentru că ele ne ies în cale prima dată, constituie dovada unei 
încercări pe care va trebui să o trecem dacă vom dori să vedem ce se află dincolo, 
dacă dorim să ne bucurăm de triunghiul regal care este în continuare activ între 
Jupiter, Saturn şi Pluton, adică de combinația între expansiune, maturitate şi 
sensibilitate/credinţă. Dacă dorim să aprofundăm valorile vieţii, dacă dorim să 
intervenim astăzi (Luna creează un triunghi minor cu Jupiter şi Saturn şi împreună 
cu Neptun o configuraţie numită Zmeu), dacă dorim să ne facem cunoscute 
nemulţumirile, fricile, îndoielile sau neajunsurile va trebui să nu risipim credinţa 
sau încrederea pe lucruri care nu au importanţă. 

Marte pe gradul anaretic din Gemeni vine cu un mesaj pe care Eminescu l-a 
scos în evidenţă în poezia �Criticilor mei�: „E uşor a scrie versuri/Când nimic nu ai 
a spune, /Înşirând cuvinte goale/Ce din coadă au să sune.� Când ai conţinut, când 
ai încredere în conţinutul pe care-l deţii, când ai un mesaj sau când cunoştinţele 
tale sunt canalizate pe un scop, adică au o finalitate, lucrurile acestea mărunte care 
dau din coadă şi care trăiesc doar cât sună clopoţelul trec neobservate sau sunt 
adunate într-un făraş şi aşezate la locul potrivit. 

Pentru o persoană care nu dispune de maturitatea necesară sau de tăria de 
caracter care să-l protejeze de această zăpăceală 12 iulie vine cu o mare dramă, una 



Săptămâna 8 – 14  iulie 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 4 iulie  2013, ora 10:42 

a minciunii, a agresiunii, a distrugerii, a exploziei. Intervenţia credinţei sau a 
elementelor pozitive, tangente la tăria de caracter şi profunzimea spirituală, nu 
reprezintă un element de nuanţă pe care-l evidențiază un astrolog atunci când 
interpretează acest context astral, ci el este vizibil de la sine pe tema acestei zile 
prin trigonul pe care Luna îl împlineşte cu Pluton şi, datorită acestui lucru, 
implicarea lui Pluton în tot acest complex de factori va pune pe zodia Rac o 
greutate foarte mare, adică din Rac ne va veni această dramă, iar în a doilea rând 
din Capricorn şi implicit din sfera de influență a lui Pluton ne va veni necesitatea de 
a face apel la Voinţa divină, la Martor al obiectivitatea adică la a vedea întregul 
context din afară. 

În felul acesta, pentru toată lumea, indiferent de nivel, de deschidere sau de 
disponibilitate, această serie de evenimente va fi provocată de un episod personal. 
Că el va fi declanşat de o amintire sau că această stare va fi generată de o informaţie 
venită pe căi neconvinventionale sau pur şi simplu spusa prin viu grai. Lucrurile 
care se declanşează acum în sfera privată şi care ţin de tranzitul Lunii prin Fecioară 
se ramifică pe două segmente: 

1. cel legat de expresia socială (opoziţia Luna-Neptun), convingându-l pe 
individ că temerile sale sociale sunt reale pentru că cel mai repede vede 
problema şi mult mai greu sau deloc soluţia; 

2. cel legat de segmentul medical (trigon Luna-Pluton), insistând pe ideea 
că organismul este afectat, slăbit, epuizat sau chiar prăbuşit în fața unor 
sarcini profesionale sau personale pe care nu le poate duce mai departe în 
această formă. 

Tot ceea ce urmează acestui moment, acestei conştientizări înseamnă efort 
suplimentar, iar acesta dacă nu este încadrat corespunzător aduce foarte multă 
putere conjuncţiei Jupiter-Lilith care va spune �Acesta este începutul sfârşitului�. 
În realitate, lucrurile nu stau aşa, ci doar în viziunea subiectivă a individului. Nu 
trebuie decât să vedem mai departe sau să considerăm că ni se cere puţin mai mult 
efort decât altădată, dar nu pentru a se scoate în evidenţă această idee terifiantă 
(începutul sfârşitului), ci pentru a deveni mai puternici prin depășirea obstacolelor. 

Prin urmare, 12 iulie este o mare încercare pentru noi toţi. Indiferent că 
persoana alege să se izoleze, să trăiască această zi în intimitate, să fugă de 
probleme, de oameni, de responsabilităţi sau că alege să se înconjoare de oameni 
care de la sine se oferă să rezolve problemele celorlalţi, lucrurile iau o întorsătură 
neaşteptată sau se inflamează din nimic pentru că, ştim deja, atunci când un lucru 
rău trebuie să se întâmple el îşi extrage puterea dintr-o conjunctură pozitivă, aşa 
cum se întâmplă acum. În felul acesta, înţelegem că individul prin puterea şi tăria 
de caracter alege să creadă în ceea ce i se întâmplă, alege să acorde credibilitate 
acestor episoade minore şi să le vadă disproporţionat. Încercarea acestei zile nu 
constă în evenimentul care se manifestă (acesta este doar un vehicul), ci în modul 
cum este el observat şi gestionat. Deci ziua ne încearcă pe maturitatea gândirii, pe 
maturitatea spirituală, pe puterea de a face faţa unor situaţii fără a fi importante 
conjuncturile sau episoadele pe care le traversăm. Nu contează cu cine ne certam, ci 
contează motivul pe care-l are individul pentru a întreţine acest conflict. Nu 
contează durerea fizică, ci contează gândul care o hrăneşte. 

În aceasta constă obstacolul acestei zile şi pentru cei care doresc să 
aprofundeze, explorarea acestor transferuri de putere îi poate duce spre concluzii 
impresionante. Conjuncţia Jupiter-Lilith, care atinge astăzi punctul de maximum, 
înseamnă transfer de putere într-o direcţie negativă. Cine va dori să facă acest lucru 
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va trebui să fie răspunzător, nu doar de eşecul de acum, ci şi de celelalte eşecuri 
care vor veni în cascadă spre el, începând de astăzi până la finalul anului 2013. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu acorda credibilitate 
evenimentelor negative, de a nu crede în eveniment, ci de a crede în tăria 
individului de a hrăni un episod şi de a-l transforma într-o entitate de sine 
stătătoare care să acţioneze prin voinţa proprie. Ezoterismul numeşte aceste creaţii 
forme-gând, iar acestea, având informaţia adecvată din partea creatorului, vor 
acţiona sub impulsul acesteia până când se va atinge finalitatea impusă. Dacă astăzi 
acordăm mai multă credibilitate elementelor negative decât celor pozitive, tocmai 
pentru că este implicată Lilith în aspect, nu pentru că parcurgem conjuncturi 
tensionate, ci pentru că suntem înşelaţi de Luna neagră, vom ajunge să deschidem 
o uşă pe care scrie: �Sfârşit�. 

 
Sâmbăta, 13 iulie 

Sambata 13- 7-2013  3:06    Luna(Vir) Sex [Sco] North Node 
Sambata 13- 7-2013  3:22    Luna(Vir) Opp [Pis] Chiron 
Sambata 13- 7-2013  7:30    Luna(Vir) Sex [Can] Mercury 
Sambata 13- 7-2013 16:22    Mars (Gem) --> Cancer  
Sambata 13- 7-2013 18:25     Sun (Can) Sex (Vir) Moon 

 
Unii pasionaţi de astrologie ar considera un imens beneficiu ca atunci când 

Marte intră în Rac luminariile se află în sextil. Din nefericire acest lucru nu poate fi 
un beneficiu pentru tranzitul lui Marte prin Rac pentru că această zodie reprezintă 
un semn de slăbiciune pentru energia marţiană, o forţă care nu o blochează, ci o 
întoarce spre interior sau o îndreaptă către toate lucrurile care sunt dureroase, 
apăsătoare, încărcate de regret sau de eşec. Pentru că se îndreaptă către acea latură 
defensivă a firii sau că îndreaptă energia către sectoarele vulnerabile această poziţie 
a lui Marte în Rac este considerată una dintre cele mai dificile şi cele mai proaste 
poziții marțiene din tot zodiacul. Ziua nu este marcată doar de acest episod, ci şi de 
două direcţii pozitive. Prima apare din sextilul Lunii cu Capul Dragonului, împlinit 
în timpul nopţii de vineri spre sâmbăta, iar a doua este dată de sextilul Lunii cu 
Mercur împlinit chiar de dimineaţă. Dacă primul aspect vine cu o soluţie pe 
problemele existenţiale ce poate surveni sub forma unui vis premonitoriu, sub 
forma unor sugestii pe care subconştientul le transmite individului în timpul 
somnului, sextilul Luna-Mercur este un îndemn spre a ne întoarce către lucrurile 
care au fost greşite cu vorba. Cuvintele greşite se întorc acum împotriva individului 
şi îl rănesc atât de mult încât se simte slăbit, epuizat, secătuit de puteri şi 
abandonat de elementele care îi ofereau cel mai mult sprijin până acum. 

Luna din Fecioară vine în acest context cu ambiţii mai mari decât le poate 
susţine prin sextilul cu Capul Dragonului, reuşind să obţină din toate aceste ambiţii 
câteva rezultate durabile. Celelalte sunt ipostaze care nu vor vedea în această 
săptămâna finalitatea. De partea cealaltă trecerea lui Marte în Rac este semn de 
agresiune a elementelor vulnerabile. Vedem accentuarea zodiei Rac, pentru că 
avem pe acest semn Soare, Mercur, Jupiter, o avem pe Luna neagră de câteva 
săptămâni şi acum îl avem şi pe Marte accentuând această sensibilitate pe care 
individul nu şi-a rafinat-o suficient sau care se înfăţişează în aspectul ei brutal, 
vulgar, necuviincios sau incomplet. Se pune, în felul acesta, o mare greutate pe 
intuiţie, pe încredere în forţele subtile, în destin, în acea putere ascunsă a 
individului ce este personificată acum de Pluton. Intrarea lui Marte în Rac 
înseamnă intrarea acestuia în semnul complementar poziţiei pe care o ocupă 
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Pluton, adică intrarea în zona în care conflictul celor două planete este iminent. Cu 
cât avansăm împreună cu Marte în acest semn (Rac), cu atât conflictele interioare, 
drama, nemulţumirea, durerea, se accentuează şi cu atât mai clare ne vor fi acele 
probleme care nu au soluţie. Mulţi, înzestraţi cu spirit practic, vor fi tentaţi să 
acţioneze în mod direct asupra acestor probleme neglijând faptul că ele nu au 
soluţii. 

Caracterul negativ al lui Marte din Rac vine să scoată în evidenţă o trăsătură 
care va fi familiară multora şi anume acea tendinţă de a repeta într-un dialog 
interior replicile, după care să-i fie aruncat în faţă interlocutorului ceea ce mai 
rămâne din reprezentarea intermediară. De aici şi drama lucrurilor incomplete, 
teama că nu dispunem de suficientă putere, de suficientă forţă, de suficientă 
contracţie pentru a susţine un anume demers social. Cu alte cuvinte, prin Marte în 
Rac totul se diluează în interior ori se distribuie către alte sectoare care nu sunt 
folosite pentru direcţia principală asupra căreia individul se îndreaptă cu gândul. 

Aspectele bune ale acestei zile vin să încurajeze această latură negativă, în 
sensul că suntem încrezători că un demers negativ este pozitiv. Îl vedem aşa, pentru 
că am frământat prea mult ideile, am gândiţi prea mult aspectele auxiliare ori 
lucrurile care nu au importanţă ori legătura cu acest subiect şi dintr-odată, la final, 
am luat din tolba de săgeți prima care s-a lipit de mână. Aceasta se va dovedi ruptă 
sau fără vârf şi este lesne de înţeles că folosind o astfel de săgeată ori nu atingem 
ţinta, ori o atingem degeaba. Când vine vorba de sănătate (azi vizată de opoziţie 
Luna-Chiron) oamenii pierd şirul ideilor, se sperie prea uşor, sunt îngroziţii de 
faptul că se pot confrunta cu boli pe care să nu le rezolve ori cu situaţii care să-i 
îmbolnăvească. Devin sensibili la stres, la agenţi patogeni, la cuvinte jignitoare 
pentru că, situându-se în această stare de tensiune, atrag toate aceste lucruri 
negative şi le menţin în forul lor interior. Cu alte cuvinte, se îndrăgostesc de 
suferinţă, le place această stare pentru că-i ţine ocupaţi, le lasă impresia că lucrează 
asupra problemei şi, ca urmare a efortului depus, vor veni şi rezultatele. 

În felul acesta, ziua seamănă cu o partitură în care sunt folosite foarte multe 
instrumente muzicale, unele dintre ele neobişnuite, extravagante sau de ultimă 
generaţie însă fără un dirijor priceput care să le pună în valoare. Produsul final va fi 
o piesă zgomotoasă, obositoare, care nu încântă auzul, ci dimpotrivă. 

Prin urmare, 13 iulie declanşează o serie întreagă de evenimente care se 
vor finaliza la sfârșitul lui august. Până pe 28 august, când Marte va trece în Leu 
vom fi încărcaţi de drame, fiind nemulţumiți de tot ceea ce avem în jur şi dispuşi să 
fim mult mai atenţi asupra elementelor negative ale vieţii decât asupra elementelor 
pozitive, considerând că acestea sunt mai importante, acestea trebuie soluţionate 
urgent. 

În realitate, Marte intrând acum în Rac accentuează drama acestei zile, 
dorinţa de a răscoli în problemele care nu pot fi rezolvate şi ne va oferi un start 
negativ. Trecând în Rac, Marte ne va elibera mentalul de această presiune a 
cuvintelor ori a sensurilor haotice pe care am avut-o în ultima perioadă, dar va 
pune o mare greutate pe dialogul interior, prin faptul că ne va încuraja să oferim 
tribut acelei idei sau acelor probleme care sunt de nesoluţionat. 

Relaţiile de familie sunt şubrezite ori îndreptate către o zonă periculoasă. Se 
vorbeşte prea uşor despre lucruri care trebuiesc lăsate în forma inițială, sunt 
invocate episoade neplăcute sau se dau curs unor dorinţe care consumă rezervele 
familiei. Trecând în Rac se apropie de Lilith, practic se află în conjuncţie cu ea, şi 
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dorinţele neobişnuite, extravagante sau periculoase se lipesc de structurile mentală 
sau afectivă a individului îndemnându-l să facă tot felul de prostii. 

Astăzi Soarele se află în limita maximă a toleranţei admise în trigonul cu 
Chiron. Asta înseamnă că lucrurile acestea negative au acum o viteză redusă. Nu 
sunt oprite, ci doar frânate puţin. Nu sunt înlăturate şi nici nu pot fi compensate 
prin activităţi de factură spirituală. Orice gând înălţător va avea azi un 
contracandidat, orice stare frumoasă va fi agresat de o teamă, de o grijă sau de o 
amintire care să o nege. 

Ceea ce este straniu şi care începe cu ziua de azi vine prin regret. Regretul îl 
cuprinde pe individ înainte ca acţiunea să se finalizeze, înainte de a vedea rezultatul 
final. În felul acesta, orice acţiune pe care o iniţiem începând de azi până pe 28 
august va avea această componentă, această eroare a regretului înainte de a se 
împlini, va face apel la insucces, înainte de a vedea finalitatea. 

Ceea ce vine spre noi acum nu va lua înfăţişarea unui joc, aşa cum s-a-
ntâmplat în ultimele săptămâni, când Marte era în Gemeni, ci devine grav, serios, 
captivant şi orice lucru mărunt care este lovit de nemulţumire sau dramă devine 
elementul principal al existenţei individuale. Marte, fiind o planetă de acţiune, 
atunci când tranzitează o zodie importantă prin calitatea sa (Marte în Rac este în 
cădere), întotdeauna atrage atenţia pasionaţilor de astrologie pentru că ne indică 
sensul spre care se îndreaptă energia fizică şi dorinţele. De această dată dorinţele se 
vor lipi de nemulţumiri, de drame şi tot ceea ce traversăm de acum, timp de 
aproximativ o lună şi jumătate, va însemna încercare de viaţă şi nu trebuie să 
considerăm că gravitatea probelor constituie un alt element negativ de care trebuie 
să ne ferim. Trebuie să le privim pe acestea cu toată implicarea de care suntem în 
stare pentru a reuşi, la momentul oportun, să întoarcem cârmă şi să ducem barca 
spre ape mai liniştite. Putem să facem acest lucru pentru că Marte în Rac devine 
receptiv la lucrurile pe care nu le cunoaşte, poate şi din această cauză se răneşte şi îi 
răneşte pe cei din jur atât de uşor şi iresponsabil, mai ales atunci când acestea îi vor 
oferi promisiunea că îşi va rezolva problemele. Problemele pe care le scoate Marte 
în cădere în Rac nu pot fi rezolvate, însă ansamblul temei va fi protejat dacă energia 
acestei planete nu va fi scăpată de sub control. Nu există viaţă personală, fără o 
componentă negativă. Nu există întâmplare fără să aibă un strop de nemulţumire 
sau dramă. Dacă aceste elemente negative sunt scăpate de sub control, întregul 
edificiu se poate dărma. 

Tocmai de aceea recomandarea acestei zile, care trebuie avută în vedere şi în 
următoarele şase săptămâni, este aceea de a fi înţelepţi cu problemele personale. Să 
ne gândim că persoana care nu-şi poate rezolva problemele personale, nu le poate 
rezolva nici pe ale celorlalţi, individul care-şi ascunde problemele personale, 
căutând în conjuncturile pe care le preferă justificări ale slăbiciunilor este o 
persoană care eşuează sau care preferă să eşueze decât să muncească pentru 
rafinarea sa. Lucrurile acestea devin complicate prin natura lor negativă, nu prin 
inexistența soluţiei. Soluţia există şi avem acces la ea, doar dacă această înclinaţie 
către negativitate va fi ţinută sub control. 
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Duminică, 14 iulie 
Duminica 14- 7-2013 10:40    Luna(Vir) --> Libra 
Duminica 14- 7-2013 11:41    Luna(Lib) Squ (Can) Mars 
Duminica 14- 7-2013 18:00    Luna(Lib) Squ (Can) Lilith 
Duminica 14- 7-2013 18:32    Luna(Lib) Squ (Can) Jupiter 

 
Ultima zi a săptămânii ne limpezeşte gândurile oferindu-ne o alternativă de 

scurtă durată, aceea de a ne desprinde de stres în mod brutal, de a-l alunga prin 
activităţi pe care, încă de dimineaţă, le alegem cu mare grijă. Aflată până la 10:40 în 
Perioada fără direcţie, Luna ne va păcăli că retragerea în colivie reprezintă soluţia 
la toate complicaţiile pe care le-am parcurs de-a lungul acestei săptămâni. Uităm 
de ceea ce am promis, de program, de ceea ce ne stabilisem cu câteva zile în urmă şi 
procedăm aşa cum am considerat că s-a procedat cu noi în zilele anterioare. În 
realitate, totul este o altă diversiune a contextului astral pentru a ne distrage atenţia 
de la lucrurile esenţiale, de la ceea ce ne-ar supune unui nou efort, fie pentru că 
suntem obosiţi, fie pentru că, a fi în ton cu tentaţiile acestei săptămâni, este nevoie 
de un �gol� de determinare pentru a da curs direcţiilor agresive ce vin din cele trei 
careuri care se împlinesc azi: careul Luna-Marte, careu Luna-Lilith, careu Luna-
Jupiter. 

Indiferent de motivaţii, suntem azi copleşiţi de lucrurile pe care le-am făcut 
pentru alţii. Deşi va fi un element straniu al acestui context astral, azi atragem în 
aura, magnetizăm diferite efecte care, practic, ar fi trebuit să vină spre noi în zilele 
următoare. Fără să intenţionăm asta, datorită unei agitaţii stranii care va veni din 
trecerea Lunii pe o zodie cardinală, această zi va fi una de graţie, de relaxare, ori 
una în care să ne facem de cap, să nu respectăm nimic din programul stabilit şi să 
ne facă plăcere să procedăm aşa. 14 iulie se va transforma într-o zi celebră prin 
duritatea cu care stricăm ceva important sau în care grăbim încheierea unui proiect 
ori a unei prietenie. 

Pentru că este prima trecerea a Lunii în Balanţă de când Marte a intrat în 
Rac, elementele de factură internă, dramele interioare, duritatea care este 
îndreptată împotriva celui mai slab element pentru a dovedi putere ori fără un 
motiv clar, pur şi simplu din dorinţa de a acţiona într-o direcţie, tind să se întoarcă 
împotriva celui care le-a emis, adică să producă mai multă pagube în sfera intimă, 
decât în afară, acolo unde sunt trimise. Unii vor reuşi să se liniştească în această zi, 
însă cei mai mulţi vor condiţiona obţinerea liniștii prin astuparea gurii cu bocancul, 
prin agresarea celor din jur, prin duritate. Este de la sine înţeles, pentru că există 
un recul puternic al forţelor astrale acum, că acest gest să nu-şi atingă finalitatea în 
forma aceasta şi orice căutare a liniştii, a temperării prin suprimarea zgomotului 
exterior, va fi sortită eşecului. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne rupe de realitate şi ne constrânge să 
trăim într-un vas mic care se poate strica la orice mişcare bruscă ori acţiune 
agresivă îndreptată faţă de un element situat în afara sa şi pe care îl vedeam prin 
peretele sau transparent. Mulţi, în încercarea lor de a se odihni, de a se destinde se 
vor simţit ca peştele pe uscat pentru că nu-şi vor găsi locul şi vor avea impresia că 
toţi au ceva cu dânsul, că îl incită, îl solicită, îi strică orice stare bună ori îl 
bruschează cu tentaţii de care vrea cu orice preţ să se ferească. 

Există forţe subtile exterioare care sunt mult mai rapide în acţiunile negative 
decât în cele pozitive, care sunt mult mai bine legate când vine vorba de o tensiune 
ori de o stricăciune. Tocmai de aceea cei care iubesc liniştea şi pe care doresc cu 
orice preţ să o întâlnească azi vor avea nevoie în primul rând de răbdare. Cea mai 
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mare cantitate de energie va trebui investită în răbdare, deşi tendinţa va fi alta, una 
opusă, aceea de a acţiona pe mai multe fronturi, adică de a gusta puţin din lăcomia 
plăcerii. 

Fără răbdare orice element care este ridicat azi din întuneric este lovit 
puternici şi va fi puţin probabil ca sub impactul vitezei şi agitaţiei de acum să 
reziste. Acţiunile însă nu se vor opri aici pentru că punând o picătură de regret în 
această tendinţă de a strica mulţi se vor întoarce, asemenea criminalilor, la locul 
faptei ori orice încercare de reparare va genera şi mai multe probleme. 

Cei care reuşesc să fie răbdători, care investesc multă energie în a privi 
dincolo de aparenţe vor fi cei mai câştigaţi, nu neapărat prin ceea ce reuşesc să-şi 
adjudece azi, cât mai ales prin ceea ce nu vor strica. Tocmai de aceea recomandarea 
pentru această zi este aceea de a ne stabili un program strict şi de a ne preocupa de 
respectarea acestuia oricât de clare ar fi semnalele că munca abordată azi ne va 
încărca de frustrare ori ne va obosi şi mai mult. După 18,30, adică după ce Luna şi 
Jupiter îşi vor slăbi careul lor, intensitatea acestor direcţii ciudate va scădea şi 
lucrurile încep să fie mai clare. O parte dintre probleme vor rămâne, pentru că sunt 
reale, însă nu toate. Abia seara târziu vom înţelege cât de ciudată a fost această 
ultimă zi a săptămânii. 
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Săptămâna 15-21 iulie 2013 continua nota gravă a săptămânii anterioare 
aducând împlinirea unor aspecte astrale care pe unii îi vor îngrozi, iar pe alţii îi vor 
încânta, aspecte care vor împărţi lumea în două tabere care, obligatoriu, vor trebui 
să se lupte pentru întâietate. Rezultanta care va prima în această săptămână nu 
poate fi anticipată prin nicio metodă pentru că ține atât de mult de elementul 
personal, încât nu se poate şti din timp, nici dacă studiem în detaliu sau în 
profunzime unghiurile astrale care dintre cele două părţi va învinge. 

15-21 iulie 2013 este săptămâna contrariilor ce debutează cu tendinţa de a ne 
dizolva, de a amplifica o dramă, se continua cu îmbrăţişarea unor jocuri abstracte, 
cu experimentarea unor ipostaze periculoase în care lucrurile sunt scăpate de sub 
control sau în care învăţăm să acceptăm că munca înseamnă deopotrivă 
responsabilitate și depăşirea limitei confortului, pentru ca spre finalul săptămânii 
să atingem un vârf al durerii, al nemulţumirii al conflictelor, al fricii ce poartă 
denumirea generică de tortură. Prin toate aceste lucruri vom avea impresia că se 
face dreptate, că dovedim curaj ori că plătim cu o monedă de schimb, aceea pe care 
o considerăm valabilă acum, o faptă săvârşită anterior. Toate aceste lucruri sunt 
marcate de frustrare, iar frustrarea, în vârful nemulţumirii va avea statut de regulă. 

La final unii vor da bir cu fugiţii, vor renunţa la proiecte importante, vor uita 
ceea ce au promis şi vor considera că este mult mai bine, să lucreze la un alt stăpân, 
să-şi abandoneze căminul, locul de muncă, obiceiurile vechi, să le lase pe toate în 
trecut în speranţa că acolo vor rămâne împreună cu toată suferinţa, toată deziluzia 
sau dezamăgirea pe care au avut-o faţă de cei din jur. Referitor la această 
dezamăgire este important să înţelegem că lucrurile se construiesc din aproape în 
aproape, nu sunt distribuite progresiv, tocmai de aceea dezamăgirea va fi produsul 
concluziilor subiective, nu rezultatul unor interferenţe obiective. A fi dezamăgit va 
fi o opţiune personală și va fi îmbrăţişată tot ca o formă de a plăti trecutului ceea ce 
merită. 

Înţelegem, în felul acesta, că indiferent de elementele pozitive sau negative 
pe care această săptămână le integrează toate vor pendula în jurul ideii de torrtura 
pe care conjuncţia lui Marte cu Lilith suprapusă peste toate celelalte unghiuri 
ample şi energice ce se împlinesc în această săptămână ne vor orienta către o 
exercitare a forţei pe care în general o numim abuz de putere. Ne referim aici la 
intrarea lui Uranus în mers retrograd în ziua de miercuri, la revenirea lui Mercur 
din mersul retrograd în ziua de sâmbătă, dar şi la definitivarea celor trei trigoane 
importante care desenează pe cer o piramidă de apă. Este vorba despre trigonul 
Jupiter-Saturn, împlinit miercuri, de trigonul Jupiter-Neptun, împlinit joi, şi de 
trigonul Saturn-Neptun, împlinit vineri. În ultimele zile ale acestei săptămâni 
Marte se aliniază acestui triunghi accentuând punctul acestei configuraţii din Rac 
prin împlinirea a două trigoane, unul cu Neptun şi celălalt cu Saturn, aducând atât 
de multă intensitate energiei personale, atât de multă forţă în a demola un concept 
sau o direcţie, încât orice element personal va lua în această săptămână înfăţişarea 
unei seminţe. Nu vom şti cât de înalt va creşte arborele din sămânţa folosită azi. 
Ştim doar că acum, în această săptămână, vom lucra cu noţiuni, cu cauze, cu ceea 
ce va însemna pe viitor o pădure deasă. 

Nu doresc prin aceste observaţii cu caracter introductiv să aprofundez 
niciuna dintre cele şapte zile ale săptămânii pentru că fiecare vine cu un mesaj 
aparte, ci, ca avertisment, doresc să insist cu precădere asupra importanţei pe care 
o are această săptămână, de a o privi prin aspectul sever şi dur, de a nu cădea în 
greşeala săptămânii anterioare, când am luat totul în uşor şi am cedat unor tentaţii 
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în faţa cărora ne promisesem că nu vom ceda. Poate, pe unii, i-a ajutat exercițiul de 
sinceritate al săptămânii anterioare pentru că au ridicat bariera unor inhibiții care 
aduceau anumitor comportamente sociale o umbră necuviincioasă ori falsă, un joc 
de rol care obligau la disimulare ori indecență. Cei însă care au fost șocați de 
caracterul inopinat al episoadelor vor ramâne marcați pentru tot restul zilelor. Să 
luăm acum din nou în considerare avertismentul astral şi să recuperăm ceea ce se 
mai poate. Unii vor încerca prin muncă, alţii vor dori să-şi cumpere liniştea, 
libertatea, unii o vor pretinde în virtutea acţiunilor trecute alţii vor invoca diverse 
tertipuri prin intermediul cărora să iasă înaintea celorlalţi sperând că, dacă sunt în 
frunte, vor fi protejaţi de gloata care-i urmează. 

Lucrurile nu vin însă din direcţia spre care se uită ei, ci vin la fel cu aceeaşi 
intensitate din interiorul fiecăruia. Concluziile acestei săptămâni sunt, de 
asemenea, creaţii personale. Ele nu vin ca urmare a unor consecinţe de ordin 
obiectiv, ci se nasc din înţelegerile pe care individul este dispus să le aplice 
evenimentelor sociale sau experienţelor pe care le va avea acum. 

 
Luni, 15 iulie 

Luni  15- 7-2013  5:11    Luna(Lib) Squ [Cap] Pluto 
Luni  15- 7-2013  9:53    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 
Luni  15- 7-2013 13:37    Luna(Lib) Squ [Can] Mercury 
Luni  15- 7-2013 16:30    Luna(Lib) Tri [Aqu] Juno 

 
Primele trei aspecte pe care Luna le împlineşte astăzi nu înseamnă altceva 

decât construirea unei cruci cosmice împreună cu Uranus, Pluton, cărora li se 
alătură și Mercur. Luna se opune lui Uranus, va împlini un careu cu Pluton şi, de 
asemenea, un careu cu Mercur aducând în centrul atenţiei tendinţa de a ne dizolva 
în structuri care ne sunt străine sau de a dezvolta o dorinţă de a ne integra în medii 
despre care nu ştim suficient de multe lucruri sau aproape nimic. Această 
descindere către o zonă a necunoscutului se va solda cu separarea de ceea ce am 
alimentată până acum, de grupul de prieteni, de cunoscuţi, de asociaţi mai vechi şi 
îndreptarea către o zonă care ne garantează din start că finalitatea va fi marcată de 
dramă. 

Această garantare este susţinută de faptul că îmbrăţişarea noilor structuri 
sau a noilor grupuri în care dorim să intrăm se face prin lipsă de tact, prin 
indiferenţă faţă de sentimentele celorlalţi sau cu o evidentă iresponsabilitate pentru 
că de această dată chiar nu ne va interesa ce lăsăm în urmă, cât de mulţi sunt cei 
care suferă sau care sunt consecinţele acestor fapte. Am văzut, încă de săptămâna 
trecută, că acest tranzit al Soarelui prin Rac împreună cu celelalte planetă care se 
aflau acolo au accentuat mult dramele care ţin de viaţă intimă sau de familie, de 
grupurile de prieteni, de mediul care ne-au hrănit şi protejat până acum, în aşa fel 
încât unii să dezvolte un ataşament şi mai puternic faţă de sursa suferinţei sau de 
această cursă a vieţii personale în care au ales să trăiască sau traversează drame ori 
situaţii ciudate, neobişnuite, haotice care nu-i duc nicăieri sau care nu par să aibă o 
logică anume în desfăşurare. Aceste lucruri vor fi mult mai clare şi mai evidente în 
a doua parte a zilei când Luna şi Junon vor fi în trigon, adică atunci când vom reuşi 
să mediem opoziţia Luna-Uranus tradusă prin nesiguranţă. Prietenii, cunoscuţii, 
asociaţii, toţi oamenii pe care-i avem în jur par să aibă asupra noastră un efect 
binefăcător, terapeutic, de calmare, de liniştire a fluctuaţiilor minţii în aşa fel încât 
cauzele nesiguranţelor să fie uşor diminuate. Problema în sine nu poate dispărea 
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pentru că nu este mediată decât o singură opoziţie (Luna-Uranus). Pe crucea 
cosmică mai avem încă o opoziţie şi multe careuri care nu primesc deocamdată o 
soluţie. 

Dacă vom considera că soluţiile acestei zile, adică această combatere a 
nesiguranţei reprezintă şablonul pe care-l putem aplica asupra tuturor episoadelor 
nefericite pe care le-am traversat în ultima vreme, nu vom face decât să declanşăm 
explozii în sfera intimă, atât de mari şi atât de ciudate încât să ne formăm păreri 
greşite despre stadiul pe care-l avem, despre priorităţile de care dispunem sau pe 
care le avem în preajmă sau despre impresiile pe care ceilalţi ni le-au împărtăşit, vis 
a vis de propriul nivel de înţelegere, de cunoaştere sau referitor la propria 
persoană. 

Aşadar, este o zi în care judecata se sprijină prea mult pe ceilalţi, nu pentru 
că sprijinul acesta nu ar fi real, ci pentru că prezenţa persoanelor din jur, garantul 
tipului de relaţie pe care-l dezvoltă cu cei din jur nu poate rezolva toate tipurile de 
probleme pe care le traversăm. Faptul că avem prieteni nu înseamnă că avem şi 
bani, nu înseamnă că aceştia trebuie să ne umple timpul, să ne distreze şi nu 
înseamnă nici că scăpăm de boli, de suferinţe sau de prostie. 

Prin urmare, 15 iulie va fi o zi neobişnuită prin faptul că ne îndeamnă să 
ne dizolvăm într-o structură care ne va amplifica drama şi suferinţa. Se pare că este 
un pas important sau este etapa următoare care vine în mod firesc în suita de 
evenimente rezervate unui anumit demers, pentru că foarte puţini vor fi cei care 
vor putea să se împotrivească. Lucrurile se schimbă, unele pentru că le-am cerut 
aşa (ni s-a părut important să cerem acest lucru), altele pentru că s-a încheiat o 
etapă şi dorim să o înlocuim cu alta, chiar dacă nu ştim nimic despre aceasta. 
Aşadar, lucrurile par să-şi continue mersul firesc şi să ne ofere o altă treaptă cu 
evenimentele ei aferente pe care în această primă etapă o vom aborda greşit. 

15 iulie este ziua în care ne sprijinim prea mult pe prieteni, pe cunoscuţi, pe 
oamenii din jur, pe ceea ce a primit în săptămâna anterioară o investiţie. Nu 
neapărat fiinţele sunt vizate, ci şi obiectele din jur dacă în săptămâna anterioară ne-
am simţit mult mai apropiat de computer, telefon mobil sau copacul din faţa casei. 

Lucrurile dacă sunt însă judecate doar prin soluţiile care ne ies în cale astăzi 
nu vor face decât să amplifice şi mai mult drama pentru că lucrurile bune ale 
acestei zile nu pot rezolva totul. Vom avea tendinţa să gândim în sensul acesta, să 
gândim greşit şi să considerăm că dacă am intrat într-o nouă etapă de la sine sau cu 
forţa, neapărat problemele etapelor vechi au rămas acolo, în trecut. 

Azi se mediază doar nesiguranţa. Celelalte probleme rămân: tulburările de 
memorie, refuzul de a gestiona un fond, tendinţa de a folosi nepotrivit cuvintele sau 
o anume revolta verbală sau prin mişcare, conflictele dintre generaţii. Acestea nu 
pot fi compensate, nu pot fi rezolvate, nici chiar lipsurile materiale ori explicaţiile 
pe care le dăm pentru aceste probleme, nu pot fi rezolvate astăzi doar 
conştientizând că avem în jur pe cineva, doar bucurându-ne de prezenţa cuiva. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a privi această 
zi cu maturitate şi de a nu exagera în analiza ori în observaţiile referitoare la 
problemele pe care le avem. Această tendinţă de a exagera, pusă pe seama 
aspectelor pozitive va face în aşa fel încât să se transfere greutatea soluţiei pe 
umerii prea firavi şi delicaţi ai celor câtorva persoane pe care le avem în jur. Rolul 
acestora, acum, astăzi, nu este acela de a ne rezolva problemele, ci de a ne îndulci 
traiul. 
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Marţi, 16 iulie 
Marti 16- 7-2013  3:24    Luna(Lib) Sex (Leo) Venus 
Marti 16- 7-2013  6:18     Sun (Can) Squ (Lib) Luna(Half Moon) 
Marti 16- 7-2013 17:24    Luna(Lib) --> Scorpio 
Marti 16- 7-2013 21:13    Luna(Sco) Tri (Can) Mars 

 
O mare parte din ziua de 16 iulie Luna va fi în Perioada fără direcţie, adică 

între Primul pătrar, împlinit la 6:18, şi trecerea sa în Scorpion, la ora 17:24. Asta 
înseamnă că acest interval, fiind în general o perioadă din zi în care foarte mult 
sunt ocupaţi, un interval dedicat preocupărilor diverse, va genera situaţii care vor fi 
în contradicţie cu intenţia individului, care vor scăpa de sub control sau îi vor aduce 
pe oameni în postura în care să vadă soluţia, să întindă mâna spre ea, dar să nu o 
poată ajunge. 

Traversând un sextil intre Luna şi Venus, în noaptea de luni spre marţi, vom 
avea impresia că foarte multe lucruri se rezolvă de la sine. Cu acest gând ne vom 
trezi de dimineaţă şi menţinându-l cât mai mult timp nu vom face altceva decât să 
ne amplificăm drama în alt mod decât am făcut-o în ziua anterioară. Din acest 
punct de vedere, acela al gafelor ori al situaţiilor penibile, nepotrivite, primele două 
zile ale săptămânii vor semăna. Astăzi însă lucrurile se îndreaptă spre o altă ţintă. 
Pe de o parte, avem Perioada fără direcţie, în care Luna diminuează intensitatea 
oricărui tip de activitate în care ne implicăm, ne îndeamnă să gândim de mai multe 
ori un lucru înainte de a-l aborda sau frânează desfăşurarea evenimentelor pentru a 
le trăi mai intens. De cealaltă parte, avem trecerea Lunii în Scorpion şi, spre seară, 
împlinirea unui trigon Luna-Marte, adică intrarea în fereastra trigonului Luna-
Lilith şi Luna-Jupiter, deci împlinirea unor unghiuri benefice cu acel mănunchi de 
unghiuri din Rac pe care acum, în această perioadă, îl considerăm ca fiind cauza 
tuturor relelor. 

Astăzi lucrurile scăpate de sub control înseamnă curiozităţi, înseamnă 
suspiciuni pe care anterior nu ni le-am permis sau la care nu am ajuns pentru că 
suita evenimentelor era alta. Astăzi, după situaţiile care ne ies în cale, după vorbele 
pe care le auzim în jur, după disponibilitatea pe care o avem, că suntem fericiţi, că 
sărim într-un picior sau că ne vine să aruncăm totul pe fereastră, în funcţie de 
aceste conjuncturi, de aceste trăiri, alegem să ne îndreptăm către elementele care 
ne rănesc. 

Contextul astral este însă obiectiv. El nu ne îndreaptă prin voinţa propriei 
către anumite elemente negative sau pozitive. Asta înseamnă că scopul acestui 
îndemn negativ nu poate fi altul decât de a ne trezi la realitate. Apropierea Lunii de 
Saturn, conjuncţie care se va împlini în noaptea de marţi spre miercuri, va face din 
dimineaţa acestei zile una marcată de această întoarcere la lucrurile serioase. Dacă 
în prima parte a zilei îi vedem pe toţi vinovaţi de faptul că nu trăim bucuria şi 
fericirea aşa cum ne-am dorit, adică aşa cum ne-am programat de dimineaţă, când 
ne-am trezit cu sextilul Luna-Venus în cap, în a doua parte a zilei vom înţelege că 
anumite lucruri nu ne sunt permise sau nu avem resursele necesare să ne 
îndreptăm către ele. Această revenire la realitate poate însemna, în a doua parte a 
zilei, un motiv de interiorizare, de maturizare sau unul de autocontrol. 

Tot în după-amiaza acestei zile vom înţelege că evenimentele primelor două 
zile ale acestei săptămâni constituie un preambul al evenimentelor zilei de 17 iulie. 
În acest stadiu nu vom şti decât ceea ce este programat pentru ziua următoare, însă 
mâine vom vedea că realitatea depăşeşte orice aşteptare sau închipuire pe car eo 
avem acum. Acum suntem însă pe direcţia cea bună, gândim că oscilaţiile sau 



Săptămâna 15 – 21  iulie 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 11 iulie  2013, ora 22:32 

înţelegerile acestor două zile ne vom fi de un real folos începând cu 17 iulie încolo 
când lucrurile vor lua o întorsătură stranie, prin intrarea lui Uranus în mers 
retrograd. Acum Uranus, în mare parte, şi-a frânat deplasarea, iar unii astrologi 
considera că este chiar static, şi pune pe această zi o greutate cu totul şi cu totul 
aparte. Această greutate va fi resimţită mai mult în a doua parte a zilei când Luna 
va fi în Scorpion pentru că, fiind în zodie de apă, devine mult mai permisivă pentru 
informaţiile care circulă pe căi neconvenţionale. Întâi recepţionează apoi 
acumulează mult mai uşor informaţii care circulă pe aceste căi stranii, iar Uranus 
în această zi ne transmite şi prin episoade (este stăpânul evenimentelor 
neprevăzute), dar şi prin senzaţii, prin percepţii ori observaţii, lucruri neobişnuite 
care, într-o logică abstractă, a sufletului, a cercetării spirituale, a gândirii profunde 
ele pot fi explicate, dar prin evenimentele curente, nu, nici măcar prin ceea ce avem 
proaspăt în minte din zilele de luni şi marţi ale acestei săptămâni. 

Prin urmare, ziua de 16 iulie devine o zi de judecată. Fie că suntem 
judecaţi pentru lucrurile pe care le vedem în jur sau pe care le refuzăm că suntem 
prea veseli, prea distractivi, că visăm prea mult la relaxare, la vacanţe, la călătorii, 
fie pentru că ne împovărăm exagerat de mult atribuindu-ne culpe care nu ne 
aparţin. Aceste lucruri, indiferent de calitatea lor ne duc în zona în care să pierdem 
controlul evenimentelor în sensul că ele trebuiesc lăsate să se manifeste în direcţia 
în care au fost trimise pentru a împlini un ţel. Ţelul, vom vedea în a doua parte a 
zilei, nu este unul benefic, ci este unul prin care se va produce o stricăciune. În 
prima parte a zilei având Luna în Balanţă şi, mai ales, având proaspăt în minte 
mesajul zilei anterioare în care Luna şi Junon au împlinit un trigon vom fi prea 
orbiţi de oamenii, de relaţii sau prieteniile importante pe care le avem sau de 
mesajele sau beneficiile pe care le avem din aceste două relaţii. În a doua parte a 
zilei, când Luna va trece în Scorpion şi oamenii devin mai selectivi, vom vedea că 
aceste relaţii au ca scop ruperea de trecut. Cei care lucrează cu energia care ştiu că 
toate au pe această planetă au un rost înţeleg şi faptul că ase desprinde de trecut, 
înseamnă a evolua şi evoluţia înseamnă îmbrăţişarea noilor instrumente de lucru, a 
noilor deschideri, aşezarea cu forţa a picioarelor într-un nou pământ, nu 
exagerarea în drame care nu sunt înţelese corect sau pe deplin. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne strădui să înţelegem că 
uneori este bine să scăpăm lucrurile de sub control, adică să ne eliberăm de obsesia 
şi povara controlului pentru că punem pe seama acestuia o greutate prea mare. Nu 
lucrurile necontrolate, nu cele scăpate de sub control reprezintă beneficiul acestei 
zile, ci sentimentul de libertate care se împrieteneşte astăzi cu curiozitatea 
metafizică. Această combinaţie este uşor de înţeles pentru cei care lucrează cu 
energia şi foarte greu de înţeles pentru omul comun. Lucrurile acestei zile sunt 
extrem de abstracte, neobişnuite, ciudate, inversate şi nu pot fi explicate decât prin 
termeni abstracți. Tocmai de aceea un cunoscător al noţiunilor ezoterice va vedea 
în 16 iulie o zi foarte benefică şi bogată în înţelesuri. Indiferent de calitatea acestor 
mesaje, finalitatea lor trebuie să fie Tărâmul Făgăduinţei, Tărâmul cel Nou, 
preschimbarea fiinţei prin reînnoirea sa, nu neapărat în ansamblu, cât revigorarea 
unor structuri pentru a le folosi la cotele optime în zilele următoare, chiar începând 
de mâine de când Uranus va intra în mers retrograd. 
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Miercuri, 17 iulie 
Miercuri 17- 7-2013  0:46    Luna(Sco) Tri (Can) Lilith 
Miercuri 17- 7-2013  1:43    Luna(Sco) Tri (Can) Jupiter 
Miercuri 17- 7-2013  2:00    Luna(Sco) Con (Sco) Saturn 
Miercuri 17- 7-2013  2:10    Luna(Sco) Tri [Pis] Neptune 
Miercuri 17- 7-2013 10:46    Luna(Sco) Sex [Cap] Pluto 
Miercuri 17- 7-2013 16:20    Luna(Sco) Con [Sco] North Node 
Miercuri 17- 7-2013 16:47    Luna(Sco) Tri [Pis] Chiron 
Miercuri 17- 7-2013 17:29    Luna(Sco) Tri [Can] Mercury 
Miercuri 17- 7-2013 20:19  Uranus [Ari] S/R 
Miercuri 17- 7-2013 20:31 Jupiter (Can) Tri (Sco) Saturn 
Miercuri 17- 7-2013 20:48    Luna(Sco) Squ [Aqu] Juno 

 
Oamenii îşi creează singuri condiţionări. Îşi limitează viaţa, modul de a trăi 

prin preocupări sau prin bariere pe care şi le impun în virtutea educaţiei, vârstei 
sau a credinţei. Apoi îşi ridică ochii spre cer şi acuză Universul sau pe Dumnezeu că 
i-au constrâns să-şi ducă existenţa nefericită sau traiul amar între aceste obstacole 
înţepătoare. În realitate, nici din partea universului şi nici din partea lui Dumnezeu 
nu se intervine în viaţa individului cu asemenea obstacole, ci omul însuşi şi le-a 
creat şi în timp s-a obişnuit cu ele sau s-a pierdut în multitudinea de obstacole pe 
care le-a construit în ideea de a-şi delimita anumite sectoare ale vieţii ori obiective 
sau ţinte, ajungând în situaţia în care să considere că dacă nu le poate depăşi, 
atunci sigur nu sunt făcute de el. Aceste bariere ideologice, de limbă sau aceste 
condiţionări care vin din modul de a gândi sau din educaţie pun azi o mare greutate 
pe individ răscolindu-i acele lucruri pe care nu doreşte să le afle nimeni, pe care 
nici nu le-a gândiţi suficient de bine pentru sine sau care îl depăşesc din toate 
punctele de vedere. Totul ia înfăţişarea unui joc abstract care se va solda cu o 
dizolvare parţială într-o nouă structură. Dacă ieri lucrurile erau decisive adică am 
văzut finalitatea şi asta înseamnă că am şi ajuns la ea, astăzi dăm semne de 
oboseală, ne gândim cu mai multă responsabilitate la deciziile pe care trebuie să le 
luăm şi considerăm că dacă ne-am hotărât să mergem pe drumul acesta s-ar putea 
ca, schimbările în zona personală, să afecteze relaţiile pe care ne-am bazat atât de 
mult în primele două zile ale săptămânii. Acum înţelegem că am scăpat din vedere 
detalii importante, că relaţiile pe care le avem cu aceste persoane sau cu lucrurile 
din jur sunt superficiale sau sunt marcate de un neajuns: lipsa de iubire, neputinţa 
de a înţelege sensurile abstracte sau pur şi simplu comoditatea ori lenea. Între 
trigonul Lunii cu Lilith şi conjuncţia Luna-Capul Dragonului avem de parcurs 
numai unghiuri cu planete aflate în mers lent: un trigon cu Jupiter, o conjuncţie cu 
Saturn, un trigon cu Neptun şi un sextil cu Pluton. Asta înseamnă că tentaţia, că 
lucrurile indecente, incorecte sau care ne mobilizează dintr-odată printr-o explozie 
cer neapărat afirmare sociale sau manifestarea pe o zonă publică. Primul îndemn 
este acela de a accepta munca pe care altădată am refuzat-o, de a trece muncă într-
o altă dimensiune, de a face ore suplimentare, de a ajuta pe cineva deşi anterior, 
într-o situaţie similară, am fi refuzat categoric. 17 iulie este o zi în care Luna 
împlineşte multe aspecte, dar nu acesta este elementul principal, ci faptul că 
Uranus intră în mers retrograd, iar Jupiter şi Saturn îşi împlinesc trigonul lor. 

Prima zi de retrogradare a lui Uranus este deosebit de dificilă pentru toată 
lumea. Pentru că Uranus aduce în zodiac elementul neprevăzut, faptul că se 
întoarce din drum va transforma acest element neprevăzut într-un pericol, chiar şi 
pentru sine. Asta înseamnă că lucrurile scapă de sub control într-un mod amplu şi 
complicat care va produce fenomene stranii ce sfidează regula stabilită înainte de 
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începerea jocului. Mulţi se vor trezi astăzi că aceste reguli se schimbă în timpul 
jocului şi vor considera că nu este de acceptat aşa ceva, revoltându-se. Alţii, însă, se 
vor bucura de faptul că regulile sunt în sfârşit de partea lor şi că acum pot să se 
lupte în voie cu inamicii pentru că au suport astral. Astăzi, în prima zi de 
retrogradare a lui Uranus, nimic nu este decisiv, nici tristeţea celui care este 
dezavantajat de schimbarea regulilor în timpul jocului, nici bucuria celui care este 
avantajat. Relaţia Lunii din Scorpion cu planetele din Rac vine să accentueze 
această dramă a vieţii care pare să nu meargă nicăieri, a lucrurilor care scapă de 
sub control şi care nu se rezolvă nici măcar prin revoltă, nu se rezolva nici prin 
distrugere şi nici prin înlocuire pentru că, în realitate, acest complex de factori care 
ne îndeamnă spre schimbare nu ne încurajează către modificare structurilor 
sociale, ci către preschimbarea mentalităţii. Istoria are multe exemple de acest fel 
în care oamenii au abordat greşit mesajul astral. S-a întâmplat acum 2000 de ani 
când Iisus a venit cu un mesaj de expansiune a conştiinţei, iar ei au crezut că a venit 
să ocupe o poziţie socială sau administrativă. Iisus este rege peste suflete, nu regele 
iudeilor, aşa cum s-a crezut atunci. La fel şi în prezent, toate aceste schimbări, toate 
aceste transformări care scot oamenii în stradă sau care îi constrâng să-şi exprime 
nemulţumirea într-un mod nou prin mesaj şi vechi prin mijloacele abordate nu 
trebuie să se soldeze cu modificări de factură socială. Aceste ar putea să fie o 
consecinţă a adevăratelor schimbări, ci trebuie să se soldeze cu modificări la nivel 
de mentalitate. De aceea azi avem senzaţia unor dizolvări parţiale. Vom avea 
impresia că facem parte din două lumi, din două structuri, din două grupuri şi că 
încă nu ne putem dezice pe care drum să o luăm chiar dacă ieri sau alaltăieri 
păream foarte hotărâţi în sensul acesta. Agresiunea pe care metodele vechi o aplică 
metodelor noi constituie însă elementul cel mai neplăcut al zilei şi al perioadei, dar 
şi principalul motiv pentru care Uranus se întoarce din drum jumătate de an, adică 
până pe 17 decembrie. 

În Berbec, Uranus are de revizuit ceea ce a rămas în urma focului său, are de 
căutat în scrum elementul care nu arde, esenţa, diamantul, inelul său acea piatră 
preţioasă care nu putea fi văzută datorită împletiturilor ce o înconjurau. De-a 
lungul mersului retrograd al lui Uranus vom avea de primit multe beneficii ale 
acestei întoarceri, însă astăzi desprinderea de motivaţia revoltei, de ceea ce ne 
doare cel mai tare şi îmbrățișarea ideii că abordarea problemei înseamnă şi 
soluţionarea sa ne va lăsa impresia că se sfârşeşte lumea. În realitate, anumite 
lucruri se sfârşesc, ele nu mai pot continua, o anumită mentalitate trebuie lăsată în 
urmă, pentru că viitorul, aşa cum ni l-a arătat Uranus de câţiva ani de când a intrat 
în Berbec, are nevoie de energii proaspete, are nevoie să se schimbe, de o nouă 
înfăţişare, de straie noi şi de direcţii noi. Asta înseamnă că direcţiile care debutează 
cu această zi se îndreaptă spre schimbarea de mentalitate însă oamenii nu ştiu 
acest lucru. Ei consideră că, dacă muncesc sau dacă îşi extind spectrul efortului, se 
vor alege cu mai multe beneficii. Ei nu ştiu că de fapt schimbarea li se adresează în 
mod direct şi că nu structura în care se integrează, nu statul, nu țara, nu organizaţia 
în care se integrează trebuie să treacă acum printr-un proces de preschimbare, ci 
gândirea sa. S-ar putea ca în final modificarea gândirii sale să însemne şi 
modificarea structurii în care intră în situaţia în care aceasta nu va mai putea să 
facă faţă cerinţelor care vin din partea membrilor. 

Astăzi însă prin retrogradarea lui Uranus, dar şi prin împlinirea trigonului 
dintre Jupiter şi Saturn, oamenii au senzaţii stranii, observă precis şi corect 
fenomenul social însă devin extrem de subiectivi în zonele în care sunt integraţi. Nu 
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doresc să producă nicio schimbare, ci doar să-şi extindă orizontul, adică să 
simuleze modificarea sau schimbarea cerută şi în felul acesta să se dizolve în 
ambele direcţii, adică să facă parte din două structuri, din două grupuri să nu lase 
în urma trecutul şi nici să nu îmbrăţişeze în totalitate lucrurile care vin spre el şi pe 
care le va aborda în viitor. 

Prin urmare, 17 iulie poate deveni o zi periculoasă în care oamenii sunt 
constrânşi să îmbrăţişeze acele acţiuni pe care altădată nu le-ar fi făcut uşor 
reuşind să ofere vieţii un caracter abstract. Se pot împrieteni cu oameni pe care 
mâine să-i uite sau îşi pot cere iertare faţă de anumite persoane, iar de mâine să o 
ia de la capăt cu comportamentul greşit, pot fi azi foarte generoşi şi de mâine 
extrem de zgârciţi ori pot fi azi foarte răi, duri, intransigenţi să distrugă totul în jur 
şi de mâine să se apuce de reconstruit. 

Toate aceste lucruri care vin spre noi azi au calitatea inversiunii atât de 
evidentă încât foarte mulţi vor claca în faţa acestor episoade, lăsându-se în voia lor. 
Se vor comporta după cum vor simţi pe moment sau vor face aşa cum vor considera 
de cuviinţă fără să se mai gândească dacă este bine sau rău, dacă are cineva de 
suferit din această cauză sau dac anu cumva strica mai mult decât construiesc. În 
realitate, lucrurile au o componentă negativă pentru că Luna înainte de a împlini 
conjuncţia cu Capul Dragonului şi a creiona din punct de vedere moral sau social 
trăsăturile următoarelor patru săptămâni, ea va împlini un trigon cu Lilith, apoi 
patru aspecte cu Jupiter, Saturn, Neptun, Pluton, adică ne va obliga, indiferent că 
suntem sau nu pregătiţi, ca patrimoniul pe care-l deţine acum să-l scoatem la 
mezat. 

Toate aceste elemente se adună într-unul singur care este tangent la 
distrugere, la furtună, la răsturnarea unor situaţii care până acum erau clare şi care, 
în virtutea etapelor care vin, vor reuşi să producă schimbări pozitive în mediul. 
Acum, în etapa pe care o parcurgem, ele nu sunt bune, nu sunt plăcute şi nici uşor 
de acceptat, ci apăsătoare şi vizibile în aspectul lor de distrugere. 

Pentru că de-a lungul zilei Luna împlineşte numai aspecte pozitive şi un 
singur careu, spre seară, cu Junon, este lesne de înţeles că abia spre seară vom 
observa cu obiectivitate ceea ce ni se întâmplă. Se ştie că în astrologie aspectul 
eliberator este dat de careul la toleranța cea mai mică. Pentru ziua de azi aspectul 
eliberator va fi reprezentat careul dintre Luna-Junon, adică este vorba despre 
constrângeri de factură relaţională. Adică, abia spre seară vom înţelege că 
indiferent cât de ambiţioase sunt planurile, cât de determinaţi suntem, am pus prea 
mult accent pe legături sau oameni care nu au niciun rol în viitor sau care nu vor 
avea nicio implicaţie serioasă sigură sau puternică în viitor. Se impune astfel o 
selecţie însă în spaţiul acestei zile pe care-l analizăm aici lucrurile vor rămâne doar 
în stadiul regretului. Vom regreta că am pierdut o oportunitate, că nu am avut ideea 
care trebuie, că nu ne-au venit cuvintele potrivite sau că nu am avut viteză de 
reacţie aşa cum conjunctura în sine a cerut-o. În următoarele patru săptămâni ne 
vom strădui să corectăm acest neajuns fiind obsedaţi de lucrurile pe care nu am 
reuşi să le împlinim astăzi. Ar fi o greşeală să dăm curs acestei direcţii pentru că 
scopul acestei zile este acela de a integra individul într-o structură mult mai mare, 
de aici şi tendinţa lui de a-şi extinde sfera muncii sale, nu de a face faţa tuturor 
situaţiilor pe care le traversăm. Dacă facem baie într-un râu nu trebuie neapărat să 
oprim apa pentru că curentul ne duce la vale, ci trebuie să lăsăm lucrurile aşa cum 
sunt şi să ne croim un drum sigur şi prosper printre toate aceste obstacole. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi cu atitudinea 
martorului evenimentele acestei zile, dar nu oricum, nu prin indiferență, ci printr-o 
viziune de ansamblu. Dacă ne vedem existenţa personală în mecanismul social vom 
reuşi să înţelegem mult mai bine traseul pe care îl avem de urmat în următoarele 
patru săptămâni, pe de o parte prin împlinirea conjuncţiei Luna-Capul Dragonului 
de astăzi (iniţierea ciclului draconitic) sau până pe 17 decembrie când Uranus îşi va 
încheia mersul său retrograd. Indiferent de etapele pe care trebuie să le parcurgem, 
descoperirea însemnătăţii acestui mecanism va fi direct proporţională cu reuşită. 

 
Joi, 18 iulie 

joi 18- 7-2013  3:13 Jupiter (Can) Tri [Pis] Neptune 
joi 18- 7-2013 12:35    Luna(Sco) Squ (Leo) Venus 
joi 18- 7-2013 14:12     Sun (Can) Tri (Sco) Moon 
joi 18- 7-2013 20:54    Luna(Sco) --> Sagittarius 

 
Astăzi Jupiter şi Neptun se întâlnesc într-un trigon iar luminariile, de 

asemenea, în mijlocul zilei împlinesc un unghi de 120 de grade, cu puţin timp 
înainte ca Luna să părăsească zodia Scorpion şi să treacă în Săgetător. De 
asemenea, 18 iulie este ziua în care Luna şi Venus vor fi în careu, accentuând acel 
disconfort interior, tendinţa de a refuza un ajutor venit din exterior sau o anume 
agitaţie legată de starea de confort, ca şi cum nimeni nu-şi găseşte locul, nu este 
mulţumit de ceea ce i se spune, de ceea ce aude, de ceea ce are în jur, nu este 
mulţumit de nimic, deși realitatea nu susţine această atitudine. 

Trigonul Jupiter-Neptun, pentru că vine pe fondul altor unghiuri pozitive 
care se împlinesc în această săptămână, ia o direcţie complicată, adică ia înfăţişarea 
episoadelor progresiste. Dacă pe de o parte Jupiter ne incita la a ne reformula ideea 
de moralitate, de spiritualitate, de rafinament sufletesc, Neptun în domiciliu, chiar 
dacă este retrograd, ne creează un cadru social optim pentru a ne implementa 
aceste elemente de factură personală. Partea negativă vine din faptul că Jupiter este 
lezat de Luna neagră, cea care pune în evenimentele sociale suspiciune, 
neîncredere, îi duce pe oameni într-o zonă în care să nu se mai sincronizeze şi de 
aici toate episoadele nefericite par să aibă un singur scop: să submineze autoritatea 
individului sau să-l compromită atunci când va dori pe zona publică să-şi valorifice 
un element de factură personală, un talent, o deschidere sau o intenţie bună. 

Ziua va fi marcată de tendinţa de a aplica metode vechi în prezent, de a aduce 
anumite evenimente din trecut pentru a întări şi mai mult structura unui episod pe 
care-l parcurgem acum. De aceea trebuie avut în vedere faptul că acest careu care 
se împlineşte între Luna din Scorpion şi Venus din Leu poate să aducă o formă de 
competiţie care să submineze autoritatea individului, adică individul să-şi dorească 
mai mult în momentul cel mai nepotrivit posibil sau să scoată la lumină anumite 
ambiţii pe care nu şi le-a rafinat încă. Atât Leul cât şi Scorpionul sunt semne de 
putere şi împlinirea unui careu între acestea întotdeauna se soldează cu depăşirea 
cadrului obişnuit, cu exprimarea puterii personală la un alt nivel, cu demonstraţii 
de forţă şi, ca urmare a acestui fapt, înţelegem că am putea să obţinem rezultate 
negative. 

Dacă vor cântări foarte bine lucrurile oamenii vor observa că multe dintre 
cele pe care le parcurg azi au un caracter predestinat. Nu vor putea să finalizeze tot 
ceea ce-şi propun, nu vor putea să modifice cadrul social pentru că atunci când a 
fost iniţiat mesajul pe care individul însuşi la pus în acest eveniment a fost acela de 
nemodificare. Acum nu se poate răzgândi, nu poate să schimbe regulile în timpul 
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jocului, însă îşi poate permite să se arate nemulţumit sau agitat, stresat, iritat de 
prezenţa unor personaje care par să confirme acest caracter de neschimbat al 
anumitor episoade. 

Din capul locului acest trigon dintre Jupiter şi Neptun, pus lângă trigonul 
dintre Saturn şi Neptun care se va împlini mâine sau dintre trigonul dintre Jupiter 
şi Neptun care s-a împlinit ieri aduce o mare putere acestui triunghi regal pe semne 
de apă şi ajuta individul să se exprime la scena deschisă, să obţină beneficii sociale 
extrem de importante şi de mari. Chiar dacă Lilith împreună cu Marte îşi unesc 
forţele pentru a-şi răstălmăci intenţia morală sau verticalitatea unui individ, 
evenimentele sociale la care se lucrează de luni de zile, vor avea un cuvânt 
important de spus în aşa fel încât până la urma imaginea per ansamblu a perioadei 
să fie una binefăcătoare, de reuşită de succes. 

Chiar dacă lucrurile până la urmă vor atinge o finalitate pozitivă, nu trebuie 
să neglijăm faptul că Jupiter fiind un personaj important astăzi, dar mai ales lezat 
de prezenţa lui Marte şi respectiv a lui Lilith de pe primele grade ale zodiei Rac 
aduce ideea de frustrare, de teroare sau chiar de tortură în punctul cel mai 
periculos. Cei care vor dori să schimbe regulile în timpul jocului ţintesc spre această 
tentă negativă asupra episoadelor. 

Aşadar, forţa specială a evenimentelor vin din faptul că ele trebuie să se 
desfăşoare după o comanda mai veche. Asta înseamnă aplicarea unor metode vechi 
în prezent, asta înseamnă aducerea în timpul actual a caracterului complicat pe 
care l-am adăugat unor evenimente din trecut ca factor personal. Lucrul acesta 
presupune a le lăsa să se desfăşoare după bunul plac şi a le urmări cu mare atenţie, 
iar acolo unde se cere, să intervenim cu un strop de bucurie personală. Trigonul 
luminariilor înainte ca Luna să treacă din Scorpion (cădere) în Săgetător scoate în 
evidenţă necesitatea bucuriei. Astăzi trebuie să ne bucurăm pentru ceea ce avem, 
nu să ne întristăm pentru ceea ce nu am obţinut încă. Trigonul Jupiter-Neptun 
aduce această bucurie față de lucrurile pe care le avem deja, față de inventarul pe 
care-l deţinem, nu tristeţea în fața lucrurilor spre care tindem şi pe care nu le vom 
obţine niciodată. 

Prin urmare, 18 iulie este ziua în care ne mirăm de ceea ce ni se întâmplă. 
Cei care doresc să observe fenomenul vieţii sau sunt atenţi la ceea ce simt, la ceea 
ce li se întâmplă, la lucrurile care vin spre ei sunt uimiţi de intensitatea pe care 
anumite episoade o obţin dintr-odată. Chiar de dimineaţă, în intervalul 3:00 -
12:00, adică între împlinirea trigonului dintre Jupiter şi Neptun şi careul dintre 
Lună şi Venus, aceste lucruri vor lua o amploare atât de mare încât necunoscătorii 
vor avea tendinţa de a le respinge. Mulţi vor avea tendinţa de a considera că nu este 
adevărat ce li se întâmplă, ba că este prea intens, ba că este prea frumos, ba că nu 
pot înţelege. 

Asta se întâmplă pentru că tensiunea evenimentelor din ultima perioadă ne-a 
constrâns să urmărim în special evenimentele negative pentru a ne proteja. Ceea ce 
vine astăzi spre noi este pozitiv însă având de parcurs un careu între Luna şi Venus 
ne vom păstra între acea schemă veche de tensiune şi nemulţumire, pierzând o 
mare parte din aspectul pozitiv al acestei zile. Din fericire lucrurile nu încep şi nu se 
termină în ziua de 18 iulie pentru că acest trigon între Jupiter şi Neptun se întinde 
pe un interval mare de timp şi practic le face parte dintr-o structură mult mai mare. 
Iniţial a fost vorba despre o piramidă de apă, însă dacă luăm în calcul şi Capul 
Dragonului avem de-a face cu un tripod pe semne de apă, un aspect deosebit de 
puternic pentru latura afectivă, pentru cultivarea sensibilităţii, pentru amplificarea 
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caracterului afectiv din toate tipurile de relaţii pe care le dezvoltăm sau dezvoltarea 
unei creativităţi care ţine mai mult de modelare decât de descoperirea elementelor 
noi. Astăzi modelăm cu instrumentele nepotrivite, adică folosim pentru un castel 
de nisip dalta şi ciocanul, deşi în zilele anterioare operele de artă le-am creat 
folosind aceste două unelte. Astăzi lucrurile sunt uşor simplificate de contextul 
astral şi este important să nu pierdem din vedere acest detaliu pentru că în privinţa 
verticalităţii, a moralităţii, a căutării spirituale şi a implementării acestor elemente 
personale pe zonă publică aceste elemente sunt puternic simplificate, sunt întărite 
de un suflu nou. Cine va ţine cont de această noutate va reuşi să se bucure mai mult 
de viaţă. Lucrurile sunt decisive în acest stadiu însă ele nu ating finalitatea astăzi. 

Această etapă pe care o împlinim azi nu poate fi schimbată tocmai de aceea 
recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi de ziua de 18 iulie pentru a 
ne bucura de viaţă, pentru a ne bucura de tot ceea ce avem în jur şi de a încerca prin 
lucrurile pe care le observăm să ne diminuăm din agitaţie, din instabilitate, din 
nervozitate sau din nemulţumire. Motivele pentru care Luna în Scorpion s-ar putea 
bucura sunt extrem de ciudate, neobişnuite şi uneori tendenţioase. În general, 
oamenii care au Luna în Scorpion au tendinţa de a observa defectele celorlalţi şi de 
a se arăta buni ca mai ales pentru că se abţin să nu spună ceea ce văd. În timp ajung 
să-şi afişeze aceasta abţinere ca fiind etalonul de bunătate şi, din vina lor, se 
deformează nu că văd, ci că nu ştiu ce să facă cu ceea ce văd. Astfel, ei reuşesc 
relativ simplu să transforme observaţiile lor în motive de distracţii. De această dată 
lucrurile nu mai merg în această direcţie pentru că avem trigon între Luna şi Soare, 
în mijlocul zilei, dar şi împlinirea unui trigon pe semne de apă între două planete 
puternice. Adică avem motive să vedem lucrurile pozitive şi să ne lăsăm antrenaţi şi 
în alte procese decât cele naturale care vin din Luna în Scorpion. Să ne bucurăm de 
bucuria celorlalţi, de succesul lor, ca stare, nu neapărat ca motiv de progres, de 
câştig, de îmbogăţire a patrimoniului personal sau de sporire a puterii ori a 
importanţei de sine. Prin ceea ce ni se întâmplă azi suntem pur şi simplu invitaţi să 
ne bucurăm. 

 
Vineri, 19 iulie 

Vineri 19- 7-2013  5:04    Luna(Sag) Squ [Pis] Neptune 
Vineri 19- 7-2013 16:19  Saturn (Sco) Tri [Pis] Neptune 
Vineri 19- 7-2013 17:30    Luna(Sag) Tri [Ari] Uranus 
Vineri 19- 7-2013 18:50    Luna(Sag) Squ [Pis] Chiron 
Vineri 19- 7-2013 22:04    Luna(Sag) Sex [Aqu] Juno 

 
Chiar dacă astăzi se continua îndemnul piramidei de apă prin împlinirea 

trigonului dintre Saturn şi Neptun, alţi doi protagonişti ai acestei configuraţii, chiar 
dacă Luna trece în Săgetător şi lucrurile par să se îndrepte spre un făgaş normal 
invocând spiritul dreptăţii, al echilibrului, incitând spre cunoaştere, spre 
performanță, 19 iulie este o zi mult mai dificilă decât ziua anterioară. 

Astăzi complicaţiile sunt legate de imagine, iar schimbarea principală pe care 
o evidenţiază această zi este una generată de promovarea, ridicarea sau de 
evidenţierea unui individ. Dacă Jupiter în Rac are o componentă intimă, personală, 
chiar şi atunci când se adresează structurilor sociale, pentru că aduce în centrul 
atenţiei elemente de factură personală legate de moralitate, spiritualitate sau de un 
anume mod de a simţi corect şi just, relaţia dintre Saturn şi Neptun se adresează 
grupurilor, maselor, iar evenimentele pe care aceste planete le predispun ar putea 
să aibă un vârf însă ele se răspândesc pe un interval mult mai mare de timp. Este de 
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această dată cea de a treia întâlnire în trigon a celor doi protagonişti de când Saturn 
a intrat în Scorpion şi pentru că acum Neptun este retrograd din domiciliu zona 
conştiinţei de grup este cea afectată în aşa fel încât să se îndrepte către o posibilă 
soluţie. Această soluţie, aş acum o vedem azi, ia înfăţişarea promovării unui individ 
sau unui grup. Prin ceea ce se întâmplă acum se va face dreptate, însă în timp vom 
vedea că unghiurile de acum ne vorbesc despre o altfel de dreptate decât am văzut 
sau înţeles acum. Dreptatea va fi deplină atunci când etapa acestui demers va fi 
încheiată, nu acum. Acum, prin promovarea unui element obscur, prin promovarea 
unei persoane sau prin evidenţierea unui anumit segment aparţinând unui grup, se 
răstoarnă ordinea lucrurilor, se impune cu titlul permanent o soluţie de rezervă 
care era gândită să acţioneze temporar. 

Aşa cum anterior pe trigonul Jupiter-Neptun Luna a împlinit un careu cu 
Venus, de această dată pe trigonul dintre Saturn şi Neptun, Luna împlineşte un 
careu cu Neptun. Segmentul afectiv, acea latură creativă, afectivă, înălţătoare, cea 
care sublimează problemele prin înţelegere şi le da o tentă afectivă foarte plăcută şi 
constructivă, în acest context, nu doar cel al acestei zile, ci al întregii luni, lipseşte. 
Acţionăm fără conştiinţă, acţionăm sub impulsul ideii că salvăm grupul, viaţa, 
amputând un membru sau expulzând din structură o persoană prin agitaţia căreia 
ar putea să se piardă mult la capitolul imagine sau chiar integritate. 

Este de la sine înţeles că lucrurile acestea agită şi mai mult spiritele, sunt 
privite în stadiul iniţial ca un factor de stabilizare, ca un element care aduce îs mai 
multe frământări sociale, care nu pot susţine soluţia, nici pentru că aceasta este 
nouă, nici pentru că prin caracterul lor vizibil se opreşte distrugerea rapidă a unui 
demers social sau se salvează de la distrugere un grup sau o structură. 

În sfera vieţii personale, cea care ne interesează cel mai mult în acest tip de 
analiză, lucrurile sunt atât de confuze şi de apăsătoare încât oamenii îşi vor lăsa 
afectată judecata, discernământul sau înţelegerea pe care au acumulat-o în 
perioada 18 februarie – 8 iulie. Toate aceste experienţe de viaţă par să nu-i mai 
folosească, ne gândim că au trăit degeaba în acest interval, că au trecut degeaba 
prin tot felul de încercari ori că liniştea pe care cred că au obţinut-o din 8 iulie 
încoace a fost un mare balon de săpun. Acum lucrurile în zona socială, chiar dacă 
sunt diferite de cele pe care le-au parcurs ei de la finalul iernii până în vara au 
acelaşi caracter tendenţios şi aceeaşi tendinţă de a-i deposeda de lucrurile pe care 
se bazau cel mai mult. 

Schimbarea, prin ridicarea acestui individ, înseamnă şi promovarea valorilor 
individuale ale acestui persoanaj obscur şi, prin calitatea pe care o avea până în 
acest moment (obscură), se evidenţiază importanța mare pe care o are Lilith. Lilith 
din Rac, alături de Marte, aduce o mare putere chinului, suferinţei, torturii. Marte 
în Rac în conjuncție cu Lilith avându-l şi pe Jupiter acolo amplifica suferinţa fizică, 
spirituală sau îmbrăţişarea acelor metode care duc la epuizarea corpului, dar care, 
de partea cealaltă întăresc spiritul şi-l fac conştient de faptul că această viaţa este 
plină de suferinţă, că nu există fericire aici şi că fericirea nu vine decât din suflet, 
din imaterial, din acele zone unde factorul astral, cel care acţionează aici în lumea 
fizică, nu poate interveni. 

La nivel global această fuziune de forţe este semn rău pentru deciziile la nivel 
de stat pentru că acesta este momentul în care se dă curs celor mai ciudate asocieri, 
dar şi ipostaza sub care se poate vinde un bun care, practic, nu are preţ, de exemplu 
țara, neamul, valorile strămoşeşti, cultul, credinţa, convingerile. 
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Toate evenimentele sociale oricât de delicate sau grave ar fi au această 
componentă a dramei şi în această zi, aşa cum am văzut şi în alte zile ale acestei 
luni. Contextul astral se personalizează astăzi prin trigonul dintre Saturn şi Neptun 
însă nu atinge vârful manifestării sale acum. Aceasta este doar o componentă aşa 
cum ieri, moralitatea, verticalitatea sau derularea în mod firesc a acestor calităţi 
către zona publică a constituit elementul cel mai important. Astăzi suntem încercaţi 
pe credinţă, pe puterea de a rezista, de a găsi soluţii ingenioase pentru a supravieţui 
sau de a înţelege că uneori în viaţă este util să convieţuim cu ceea ce, până în 
momentul trezirii, am considerat că este inferior. Lucrurile în Creaţie sunt atât de 
complicate, de ramificate şi de interconectate încât cu cât conştiinţa devine mai 
rafinată, cu cât experiențele vieţii ne duc mai mult spre spirit, cu atât aceste 
episoade dramatice ale vieţii terestre întăresc şi mai mult spiritul şi îl pregătesc 
pentru o călătorie în lumea imaterială, către o aventură a spiritului, adică spre 
cunoaştere. 

Dacă ne încăpăţânam să observăm evenimentele vieţii doar în caracterul lor 
cotidian sau limitat ziua de 19 iulie va fi una încărcată de repetabilitate, de 
suferinţă, de planuri de viitor, de lucrurile foarte mari, ample pe care nu vom reuşi 
niciodată să le împlinim aşa cum le-am gândit acum. Le vom împlini pe jumătate 
sau un sfert ori le vom derula împreună cu alţi indivizi de condiţie inferioare sau pe 
care-i considerăm aşa, amplificându-ne în felul acesta drama impurificării şi ne-o 
vom alimenta prin suferinţa compromisului. 

Ceilalţi vor vedea în 19 iulie o zi de maturitate în care evenimentele sociale se 
selectează de la sine şi nu trebuie făcut decât un efort minim pentru a le vedea pe 
acelea care sunt mai importante sau de maximă urgenţă. 

Prin urmare, 19 iulie este o zi a conflictelor între individ şi societatea, a 
conflictelor generate de o înţelegere deficitară a ceea ce trăim. În ziua anterioară 
am avut de parcurs elemente ce au ţinut mai mult de moralitate. Acum lucrurile par 
să se desfăşoare după propria direcţie, după un scop pe care toată lumea îl va vedea 
şi-l va recunoaşte: supravieţuirea. Supravieţuirea îi constrânge pe unii oamenii să 
procedeze de o manieră complicată sau haotică ori în mod surprinzător să-şi 
unească forţele către un scop comun. Acest scop va fi unul de a produce o 
schimbare prin evidenţierea unui element obscur. Dacă acest element obscur 
înseamnă ridicarea, evidenţierea sa prin merite, prin recunoaşterea unor merite 
care nu sunt ale lui sau prin obţinerea unor funcţii importante sau în cazul 
grupurilor prin evidenţierea unor calităţi pe care acesta nu le are.  

Ceea ce se întâmplă acum seamănă cu jocul puterii, cu jocurile politice, de 
imagine, cu toate aceste modificări de atribute şi, până la un punct, lucrurile aceste 
apar fireşti, normale, par integrate în procesul de evoluţie a vieţii sau de 
transformare a societăţii însă intenţiile pe care le au membrii grupului, organizaţiei 
sunt mai puţin corecte. Chiar dacă Luna este în Săgetător şi ar trebui ca spiritul 
dreptăţii să primeze, faptul că încă de dimineaţă ea împlineşte un careu cu Neptun 
care are astăzi un important cuvânt de spus în configuraţiile care se împlinesc acum 
pun la îndoială sinceritatea şi onestitatea acestor tipuri de intervenţii. Se vrea 
adevărul personal, binele personal, se vrea confortul personal, dar de spus se va 
spune altceva. 

19 iulie este o zi de îndurare, o zi în care oamenii caută să înţeleagă de ce 
anumite lucruri se produc atât de dur şi atât de grav, cum este posibil ca anumite 
elemente obscure care nu s-au remarcat până acum, adică acele lucruri care nu au 
parcurs etape intermediare pentru atingerea succesului sunt evidenţiate, 
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valorificate sau apreciate. Lucrurile acestea ţin de conflictul pe care-l alimentează 
individul cu el însuşi de mult timp, iar asta scoate în evidenţă faptul că acele 
elemente obscure au avut şi ele elemente intermediare, dar nu le-am văzut noi. 
Astăzi Luna şi Chiron vor fi în careu, iar asta înseamnă că adevărul pe care-l 
gândim nu va putea fi acceptat de ceilalţi, nu va putea să hrănească liniştea, 
mulţumirea sau puterea grupurilor, adică adevărul personal va rămâne în sfera 
particulară, iar dacă va ajunge la ceilalţi acesta se va impune. Nu există un proces 
firesc de acceptare a adevărului astăzi decât cu forţa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne sustrage criticilor, 
observaţiilor care lovesc în stabilitatea grupului şi care găsesc resursele necesare 
pentru a accepta că uneori schimbarea înseamnă şi trecerea de la o suferinţă la alta. 
Nu am ajuns încă în postura în care să considerăm că schimbarea înseamnă 
eliberarea de tensiuni sau de dureri ori de nemulţumiri. Suntem încă în acea etapă 
în care transformările se produc prin durere. 

 
Sâmbătă, 20 iulie 

Sambata 20- 7-2013 10:36    Mars (Can) Con (Can) Lilith 
Sambata 20- 7-2013 17:59    Luna(Sag) Tri (Leo) Venus 
Sambata 20- 7-2013 21:22 Mercury (Can) S/D 
Sambata 20- 7-2013 21:38    Luna(Sag) --> Capricorn 
Sambata 20- 7-2013 22:42    Mars (Can) Tri [Pis] Neptune 

 
Principalul beneficiu care vine spre noi în această zi derivă din faptul că 

Mercur îşi va reveni din mersul retrograd. Este adevărat că acest eveniment astral 
se va consuma spre seară, iar o mare parte din zi va fi static. În postura de planeta 
statică în Rac, Mercur va fi agresat şi mai mult de Pluton cu care însă se afla în 
fereasta opoziţiei pe care o formează de ceva vreme. Fiind agresat de Pluton, nu va 
reuşi să-i facă pe oameni coerenți, puternici în demersurile pe care le iniţiază şi deci 
nu va reuşi să repare lucrurile pe care le-a stricat în ultimele săptămâni, deşi vă 
încerca. Lucrurile însă sunt agresate de un alt aspect astral de conjuncţia lui Marte 
cu Lilith şi de în acelaşi timp de împlinirea trigonului dintre Marte şi neptun. 
Lucrurile bune şi cele rele sunt atât de intens amestecate încât oamenii nu vor 
prefera să şi le delimiteze, ci le vor lua la întâmplare pe cele care le ies în cale fără 
să se gândească la calitatea lor. 

Dacă despre trigonul Marte-Neptun am mai vorbit pentru că el se împlineşte 
în fiecare an, suprapunerea conjuncţiei Marte-Lilith din Rac peste acest trigon este 
un eveniment astral rar care se integrează perfect în dinamica pe care o tot 
parcurgem de ceva timp încoace. Soarele se află pe ultimele grade ale zodiei rac 
urmând ca săptămâna viitoare să treacă în Leu. Acum se pare că traversăm ultimele 
şi cele mai intense care ne vin din Rac, cele mai dure şi cele mai negative care ne 
agresează personalitatea şi ne duc într-o zonă în care controlul să fie abordat într-
un mod obsesiv şi cu cât vom insista mai mult pe această latură a controlului cu 
atât mai puţin vom putea să coordonăm evenimentele care ne ies în cale. 

Am amintit şi în analiza generală aplicată lui 2013 ca aceste conjuncturi ne 
duc cu gândul spre lucruri foarte rele, spre frustrarea privită ca regulă sau spre 
dreptatea privită într-un mod extrem de subiectiv, dar în acelaşi timp elementul cel 
mai negativ spre care ne îndreaptă aceste unghiuri este cel dat de tortură. Că 
oamenii se torturează unii pe alţii, că-şi amplifică singuri suferinţa, nu mai 
contează. Important este că în această zi va fi privită ca o plată, că o reglare de 
conturi sau ca un mod de a se dovedi puterea. Abuzul de putere este de asemenea 
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un element care survine din conjuncţia lui Marte din cădere cu Lilith pentru că ea 
ascunde o slăbiciune extrem de mare. Teama de a pierde un bun, o relaţie, un 
obiect sau întregul patrimoniu, dar şi nevoia de a ne elibera de obiectele care ne-au 
provocat suferinţă în ideea că acestea, dispărând, vor lua cu ele starea proastă cu 
care le asociem. 

Toate aceste lucruri explorează o parte delicată a personalităţii sau a fiinţei în 
ansamblu, aceea care-i aduce individului motivaţii în a nu evolua. Pentru unii 
evoluţia poate însemna, în funcţie de planul, menirea sau scopul pe care-l au în 
această viaţă, şi învăţarea unei limbi străine şi contactul cu anumite persoane sau 
depăşirea condiţiei familiale. Unii, însă, şi-au stabilit destine complicate, 
îndrăzneţe şi va fi nevoie de multă energie, de multă determinare, de mult efort, de 
muncă dusă până la limita dintre normal şi patologic pentru a le împlini. Aceste 
lucruri vor veni asupra lor cu o intensitate extrem de mare. Vor invoca nevoia de a-
şi curăţa propria existenţă, de a şi-o purifica, de a-şi elibera fiinţa de elementele 
care o trăgeau în jos şi de a-şi face dreptate motivând că uneori curajul înseamnă 
duritate. În realitate, de fapt ele cer destinului o reglare de conturi şi pot ajunge 
foarte uşor să abuzeze de puterea pe care o are adică să-şi îndrepte energia spre 
lucruri mai puţin corecte, mai puţin bune. 

Lucrurile care vor fi vizibile în această zi depăşesc cu mult cadrul definiţiilor 
astrologice, acelea care ar putea să ne spună că acum conjuncţia dintre Marte şi 
Lilith este negativă, că trigonul dintre Marte şi Neptun este pozitiv, că revenirea la 
mersul direct a lui Mercur înseamnă întoarcerea la starea de fapt a lucrurilor, că 
trecerea Lunii în Capricorn înseamnă aşezarea emoţiilor, trierea lor sau trezirea 
individului la realitate. De fapt, toate aceste unghiuri se întrepătrund şi aduc zilei o 
intensitate atât de mare încât 20 iulie să devină un vârf al acestei luni, dar şi al 
perioadei de vară, cea despre care ştim din analiza aplicată anului 2013 că, de fapt, 
va pregăti conjuncţia lui Saturn cu Capul Dragonului ce se va împlini în toamnă. 

Astăzi Marte (dorinţa) din Rac va pune accentul pe ceea ce i s-a întâmplat în 
ultimele săptămâni, pe experienţele pe care le are, va considera că ceea ce a învăţat 
la începutul anului până la sfârşitul lui iunie nu-i va folosi pe conjuncturile pe care 
le parcurge acum. Nu va şti să explice dacă acest lucru se întâmplă pentru că 
evenimentele sunt noi sau pentru că el a produs în propria existențe schimbări 
categorice, adică şi-a aşezat fiinţa pe alte baze care ar putea să evidenţieze un 
caracter novator al unor direcţii, a unor demersuri sau poate al existenţei sale în 
ansamblu. 

Aceste elemente tangente ambiţiei sunt pozitive, favorabile şi ele vin să 
alimenteze acea latură a fiinţei care înseamnă progres, evoluţie, autodepăşire sau 
înlăturarea unor obstacole importante ale perioadei sau ale vieţii în ansamblu, însă 
de fiecare dată, în fiecare element pe care îl abordează individul va exista un 
disconfort, o minciună o intrigă, o durere sau o boală, adică un factor care va frâna 
această direcţie, un element care îi va aminti în permanență individului cât de mult 
a suferit pe situaţii similare, cât de grea îi este viaţa, cât de complicate îi sunt 
conjuncturile. Lucrurile pot fi sublimate printr-un act de voinţă. Acesta este cadrul 
general, acela negativ, însă alegând să-şi îndrepte gândurile către elementele 
pozitive, către inspiraţie, către emoţiile constructive, către credinţa, trigonul lui 
Marte îndurerat din Rac, cu Neptun bucuros în domiciliu va însemna autodepăşire, 
dar nu una comună, ci una spectaculoasă. Aici va interveni şi Lilith cu îndemnul 
sau standardul ei, acela de a scurta o cale de evoluţie, însă faptul că scurtează calea 
evoluţiei nu înseamnă că le garantează tuturor succesul, ci dimpotrivă amplifică şi 
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mai mult încercările, pune piedici şi mai complicate şi mai greu de înţeles, şi mai 
greu de asimilat ori  de depăşit în aşa fel încât numărul învingătorilor să fie foarte 
mic. 

Pe acest fond, trecerea lui Mercur de la mersul retrograd la cel direct va 
amplifica zăpăceala, bulversarea inconstanta, teamă de eşec sau grijă că indiferent 
cum sunt lucrurile acum, până la urmă, ele ar putea, fără o cauză clar definită, să o 
ia pe o cale greşită. Pentru a putea depăşi aceste obstacole concentrate sau a face 
faţă încercărilor omul va trebui să facă apel la cele mai curate şi sincere gânduri, să 
fie atât de pozitiv şi încrezător în destinul său, să fie atât de statornic în credinţa sa 
încât nimic să nu-l coboare. Orice urmă de regret, orice suspiciune, orice îndoială 
se amplifică pentru că reprezintă de fapt o sămânţă din care va creşte o plantă 
despre care nu ştim cât de mare va fi. Tocmai de aceea este important să fim atât de 
hotărâţi şi de categorici în aspectul pozitiv încât absolut nimic din ceea ce vine spre 
noi azi să nu ne tulbure. Abuzul de putere poate lua forme extrem de variate, de la 
linguşeala, de la lauda gratuită care-l forţează pe individ să-şi abandoneze 
autoanaliza şi observarea critică a propriei personalităţi până la acţiunile în forţă 
care limitează libertatea fizică, intelectuală, afectivă sau credinţa celuilalt. 

În felul acesta, observăm că tentaţia şi promisiunea câştigului sunt atât de 
strâns îmbinate încât hotărârea este singurul element care ne poate ajuta să 
evidenţiem un sfârşit tragic. 

Prin urmare, ziua de 20 iulie este o zi care ne aminteşte de cele mai mari şi 
grele suferinţe pe care le-am avut. Fie că ne ies în cale episoade pe care le 
recunoaştem uşor, fie că luăm contact cu suferinţa umană în alt mod, direct sau 
prin informaţii pe care le consultam printr-o anumită empatie faţă de cei încercaţi 
sau printr-o rememorare a suferinţei pe care am avut-o anterior, în tinereţe, în 
copilărie. Tortura este elementul care defineşte cel mai bine conjuncţia lui Marte cu 
Lilith de pe Rac, însă ea poate primi acum o finalitate pozitivă, înălţătoare, sublimă 
prin faptul că Marte, nu doar este încurajat să distrugă totul în jur de durere, de 
suferinţă, de neputinţă, ci i se promite că suferinţa sa are un rost. Astăzi, pentru a 
depăşi acest obstacol mare şi complicat, ne putem aminti de fericirile care apar în 
Noul Testament, de îndemnul lui Iisus de a ne bucura de lucrurile negative, nu 
pentru a ne ataşa de ele, nu pentru a le iubi prin ceea ce reprezintă ele, ci de a 
înţelege că suferinţa înseamnă finalitatea ignoranţei. 

A proteja pe cineva de propria suferinţa, a-l ţine departe de înţelepciunea ei 
atunci când destinul său îl duce în direcţia aceasta înseamnă, în realitate, a-i face 
un rău mai mare decât s-ar înţelege prin contactul cu durerea în sine, înseamnă a-l 
opri de la evoluţie şi, a opri pe cineva din evoluţie păcălindu-l cu bucurii 
superficiale, este o faptă foarte gravă. De asemenea, nu trebuie să se înţeleagă că 
provocând suferinţa, cu sau fără intenţie, i se dăruieşte individului cunoaştere, ci 
atunci când aceasta se produce după legi cosmice, în mod obiectiv, înseamnă 
forţarea sa în a intra pe acel drum care-l duce spre cunoaştere. 

În felul acesta, se impune o analiză severă a sentimentelor, o aprofundare a 
gândurilor, a stărilor sufleteşti ori a tuturor elementelor care ţin de personalitate 
sau de patrimoniul afectiv al individului pentru că aceste experienţe de viaţa vor fi 
azi compromise atât de puternic şi agresiv încât doar credinţa le poate salva. 
Credinţa în mai bine, în energia pozitivă, în Dumnezeu, credinţa în faptul că aceste 
lucruri care sunt încadrate în termenul generic de ignoranţă se apropie de sfârşit. 
Cine va considera că îşi face dreptate procedând dur sau ceea ce este îndemnat să 
facă va greşi pentru că acest curaj ascunde în interiorul seminţei sale şi energiile 
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abuzului de putere, fiind apoi argumentate printr-un gen de plată sau reglare de 
conturi, făcându-se dreptate în mod subiectiv, nu obiectiv, adică intentând proces 
conştiinţei celorlalţi, nu ajutându-l să evolueze prin înţelegerea şi depăşirea ei. 
Raportându-ne la modelul lui Iisus este important să ştim că iisus ne-a îndemnat în 
mod insistent să ne bucurăm, nu convingându-ne că suferinţa nu există, ci, 
dimpotrivă: 

"1. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este Împărăţia Cerurilor. 
2. Fericiţi cei ce plâng, că aceia vor fi mângâiaţi. 
3. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. 
4. Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aceia se vor sătura. 
5. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. 
6. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. 
7. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. 
8. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a acelora este Împărăţia 

Cerurilor. 
9. Fericiţi veţi fi când vă vor ocârî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul 

rău împotriva voastră, minţind pentru Mine. 
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, ca plata voastră multă este în ceruri. " 
Deducem în felul acesta că elementele care vin spre noi, fără o intervenţie 

personală pozitivă, ţin de frustrarea care îl vor încerca, întrista ori deprima pe 
individul care nu face nimic cu viaţa sa, pe care şi-o trăieşte haotic, adică se 
adresează individului care nu vrea să-şi modifice nimic din structura sa, ci doar să o 
exploreze prin simţuri, celui care nu doreşte să se raporteze la un element superior 
pentru a-şi depăşi propria condiţie. El este ceea ce este şi îi este de ajuns. În 
realitate, el nu ştie ceea ce este. A fost păcălit de tentaţiile acestei lumi că este 
funcţia, statutul pe care-l are, copilul, mama, părintele şi nu înţelege de ce fericirea 
nu vine împreună cu acestea. Astăzi lucrurile sunt îndreptate împotriva falsei 
identităţi şi finalitatea este lesne de înţeles. Nu vom fi ajutaţi să facem jonglerii 
ideologice pentru că Mercur va trece azi de la retrograd la direct şi va fi greu să 
dezvoltăm o anume flexibilitate mentală însă credinţa poate fi abordată cu succes 
pentru că ea înseamnă acea parte a fiinţei umane care ne aminteşte de frumuseţea 
şi strălucirea pe care am primit-o în momentul Creaţiei ce ne aminteşte de 
perfecţiunea pe care Dumnezeu a pus-o în noi pentru a nu-l uita. 

În câteva rânduri am asistat la o scenă interesantă în care Valentina Gârlea, 
celebra clarvăzătoare din Iaşi, întrebându-şi auditoriul sau pe cei pe care îi avea în 
preajma să-i spună �ce este mai dulce decât dulcele� şi de fiecare dată, la final, 
pentru că auditoriul venea cu diverse variante, dar în niciun caz cu una care să fie 
apropiată măcar de morala spre către ţintea Valentina, răspunsul ei a fost: „Ultima 
picătură de amar�. 20 iulie este, prin conjunctura astrală complicată de acum, 
ultima picătură de amar. 

Pentru cei care gândesc în profunzime este simplu de înţeles că, de fapt, 
ultima picătură de amar este acea savoare nepământeană pe care o primim în 
permanenţă prin hrana spirituală pe care creatorul ne-o pune la dispoziţie. 
Credinţa este instrumentul care ne apropie cel mai mult de această stare de 
perfecţiune. 

Recomandarea pentru această zi este de fapt o invitaţie, aceea de a fi totali în 
credinţă. 
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Duminică, 21 iulie 
Duminica 21- 7-2013  0:33    Mars (Can) Tri (Sco) Saturn 
Duminica 21- 7-2013  5:01    Luna(Cap) Opp (Can) Lilith 
Duminica 21- 7-2013  5:25    Luna(Cap) Sex [Pis] Neptune 
Duminica 21- 7-2013  5:31    Luna(Cap) Sex (Sco) Saturn 
Duminica 21- 7-2013  5:44    Luna(Cap) Opp (Can) Mars 
Duminica 21- 7-2013  6:37    Luna(Cap) Opp (Can) Jupiter 
Duminica 21- 7-2013 13:13    Luna(Cap) Con [Cap] Pluto 
Duminica 21- 7-2013 17:29    Luna(Cap) Squ [Ari] Uranus 
Duminica 21- 7-2013 18:07    Luna(Cap) Sex [Sco] North Node 
Duminica 21- 7-2013 18:41    Luna(Cap) Sex [Pis] Chiron 
Duminica 21- 7-2013 18:53    Luna(Cap) Opp (Can) Mercury 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce în faţa unor evenimente astrale care vor 

impresiona pasionatul de astrologie prin numărul lor. Astăzi se împlinesc nu mai 
puţin de 11 aspecte. Primul, la mai puţin de jumătate de oră de la miezul nopţii, 
trigonul lui Marte cu Saturn, iar celelalte, până în preajma orei 19:00 sunt 10 
aspecte pe care le împlineşte Luna cu celelalte planete şi cu Capul Dragonului. 

Dacă lăsăm în urma tendinţa de a ne face singuri dreptate sau de a căuta 
soluţiile cele mai rapide pentru a ne dezveli de un element negativ sau pentru a lăsa 
în urmă o durere, astăzi, prin împlinirea trigonului dintre Marte şi Saturn, care a 
fost activ şi ieri şi a fost văzut printre altele influențe astrale aferente zilei de 20 
iulie, vom avea tendinţa de ne apropia de o altă nevoie: nevoia de a lucra la un alt 
stăpân. Asta înseamnă că dorim să facem schimbări importante de viziune, de 
optică, de deschidere, de canalizare a energiei. A lucra pentru un stăpân înseamnă, 
în primul rând, a-l identifica, a-i recunoaşte autoritatea şi apoi a-ţi însuşi o parte 
din instrumentele sale de lucru: ce-i va face plăcere să vadă, să deţină sau care sunt 
pretenţiile pe care le va lansa. Noul stăpân poate însemna o nouă cale, o nouă 
orientare care să-l solicite pe individ prin noi preocupări sau prin efortul ori munca 
pe care trebuie să le depună pentru a se integra într-un nou grup, într-un nou 
mediu social. Sigur, tendinţa zilei anterioare va fi în continuare vizibilă în sensul că 
oamenii vor dori prin acest gen de schimbare să sancţioneze ceea ce s-a-ntâmplat 
în trecut. Această formă de sancţiune poate însemna rupere completă sau adâncirea 
în alte tipuri de relaţii pe care anterior nu le-ar fi abordat. 

Faptul că Luna trece azi prin conjuncţia cu Pluton ne aduce în postura de a 
ne explora o latură negativă pe care am ţinut-o ascunsă până acum. Unii s-ar putea 
să nu o arate celorlalţi, să fie suficient de inteligenţi, de abili ori să aibă o educaţie 
atât de solidă încât să înţeleagă că anumite lucruri să fie păstrate în forul intim 
pentru că un amic, un prieten, o cunoştinţă oricât de mult ar şti despre persoana 
respectivă nu participa la tot spectrul stărilor celorlalţi pentru a înţelege detalii 
despre aceste probleme de comportament. Nearătându-le, se vor păstra în gama 
acţiunilor care au venit spre ei de la începutul săptămânii până acum. Asta 
înseamnă că pentru aceştia finalul săptămânii nu va veni cu lucruri noi, ci cu 
consolidarea elementelor vechi. 

Răscolirea acelor elemente personale care nu ar trebui împărtăşite celorlalţi 
ţin de opoziţia pe care Pluton o face cu Marte. Lucrurile acestea rele care se 
accentuează pe axa Capricorn-Rac pun în dificultate aceste elemente pe care le 
moştenim de la familie, ceea ce transmitem urmaşilor, relaţia cu poporul, cu 
tradiţia sa, cu obiceiurile care ne-au fost transferate împreună cu limba, cu istoria 
personală. Aceste lucruri nu se adresează doar zilei sau săptămânii, nu se adresează 
nici acestei zile, nici lunii şi nici anului 2013, ci vin cu o greutate atât de mare încât 
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scot în evidenţă importanţa deosebită pe care o au evenimentele pe care acum, în 
ochiul furtunii, le vedem că fiind banale. Lucrurile acestea care vin spre noi azi sunt 
decisive pentru existenţa individului ca şi cum întreaga viaţă ne-am pregătit pentru 
ceea ce vine spre noi acum sau, chiar dacă nu avem această impresie a lucrurilor 
extrem de importante, este util să le inventariem că poate, cine ştie, la toamnă sau 
peste câţiva ani vom înţelege cu adevărat ceea ce am trăit acum. 

Acum, în această perioadă, se produce o ruptură în obiceiurile negative, o 
desprindere de acele elemente negative ale tradiţiei, de informaţia negativă pe care 
am primit-o pe linie parentala, de acele lucruri de care ne este ruşine şi pe care am 
dorit în nenumărate rânduri să le lăsăm în urmă, dar nu am reuşit. Acum suntem 
forţaţi ori mai puternici motivaţi să producem, să declanşăm această schimbare. 
Limitându-ne la trăsăturile acestei zile vom vedea că 21 iulie este o zi în carene vom 
face griji pentru integritatea personală, vom număra bani, prieteni, relaţii, 
cunoştinţe, obiectele din casă, vom face inventarul stărilor sufleteşti ori pur şi 
simplu ne vom bloca în acest proces refuzând să numărăm pentru că vom considera 
că nu contează numărul, ci faptul că oricât de multe ar fi aceste lucruri nu ne 
satisfac nu împlinesc o dorinţă personală sau nu ne ajută să ne construim un viitor 
aşa cum îl gândim acum. Finalitatea acestor secvenţe personale va fi împlinită de 
opoziţia Lunii cu Mercur, adică de un conflict de idei orientat în sensul amintit 
anterior. 

Problemele acestei zile nu au soluţii sau dacă ne vom încăpăţâna cu orice preţ 
să găsim una, vom îmbrăţişa acţiunile zilei anterioare, unde vom dovedi prin curaj, 
abuz de putere. Vom abuza de încrederea cuiva, vom abuza de dezorientarea altora, 
ori pur şi simplu de puţinul pe care-l au alţii şi pe care dorim să-l umplem cu ceea 
ce ne prisoseşte, dar, în acelaşi timp, ne şi nemulţumeşte. 

Trigonul Marte-Saturn ne aduce o anume stabilitate în gândire şi nu doar 
atât, ci şi acea componentă stabilă, acea componentă puternică şi matură din 
atitudinile sau deciziile pe care le luăm acum şi care nu sunt rezervate doar zilei de 
astăzi, ci au fost vizibile şi în zilele anterioare. Această componentă legată de 
maturitate, de înţelepciunea de viaţă, de profunzime, va reuşi astăzi să se separe de 
o parte din direcţiile cu care s-a amestecat în zilele anterioare. Faţă de zilele 
anterioare acum părem mai siguri, mai stabili, mai inteligenţi, mai profunzi sau 
mai bine fixaţi în idealul care ne-a tot frământat de la începutul săptămânii până 
acum. 

Prin urmare, finalul săptămânii vine, pentru cei care au refuzat să dea un 
sens pozitiv sensului vieţii cu complicaţii de natură materială, cu tulburări de 
comportament, cu revoltă penibilă, inutilă, gratuită, fără rost care alimentează 
problemele ce nu au soluţii. Cei care au căutat sensurile profunde ale vieţii, care 
lucrează cu energia sau sunt obişnuiţi să acceseze informaţia pe alte mijloace decât 
cele de factură materială, ultima zi a săptămânii înseamnă linişte. Este vorba 
despre liniştea care conferă stabilitate, liniştea care înalță fiinţă, care-i conferă o 
strălucire atât de înaltă şi frumoasă, încât viaţa din jurul individului să se extindă în 
aspectul ei pozitiv şi înălţător. Bucuria individului se va transmite şi celorlalţi, 
mulţumirea sa de asemenea şi toate acestea sunt realizate prin linişte, dar liniştea 
nu poate fi obţinută decât prin profunzimea probată în zilele anterioare. Cei care au 
căutat de luni până azi profunzimea spiritului, au suficiente motive să se 
tempereze, să vadă dincolo de aparenţe, să se înţeleagă că în această perioadă 
comportamentul oamenilor nu este întâmplător şi că pe o parte în dramă, 
ambivalenta cu care am început această săptămână sau înclinaţia spre tortură pe 
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care am atins-o în ziua de 20 iulie nu sunt decât diversiuni ale spiritului pentru a se 
automotiva şi a accede la o treaptă superioară. Lucrurile acestea sunt abstracte, aşa 
cum au fost o mare parte din încercările acestei săptămâni, aşa cum au fost o mare 
parte din direcţiile pe care am crezut că le putem controla în săptămâna anterioară. 
De aceea sunt separate elementele profunde de celelalte, de aceea astăzi vom avea 
impresia că viitorul este prea departe, ori că nu-l putem atinge, însă avem curajul 
să riscăm, să ne schimbăm sfera preocupărilor, să lucrăm la alt stăpân, să fim mai 
siguri pe deciziile pe care le luăm, pe gânduri, pe informaţia pe care o transmitem, 
chiar dacă uneori mijloacele pe care le folosim nu sunt cele mai potrivite, chiar dacă 
ele provoacă în jur suferinţă. 

Astăzi, la conjuncţia Lunii cu Pluton, intra în linie dreaptă pentru o 
săptămână într-un nou val de încercări. Luna începând de astăzi, timp de o 
săptămână, va fi purtător de lumină între conjuncţia cu Pluton şi cea cu Uranus, 
însă acesta va fi doar un element din tot ceea ce ni se întâmplă astăzi. Ştim că 
perspectiva de o săptămână, în ceea ce priveşte explorarea anumitor resurse, aşa 
cum se întâmplă de câţiva ani, va avea o anume finalitate. Episoadele noi, acelea 
care vin din explorarea altor elemente ce ţin de administrarea unui patrimoniu, cu 
care am lucrat în săptămânile anterioare vor tulbura foarte mult conştiinţa şi ne vor 
lăsa impresia că această formă de noutate cu care luăm contact azi va fi extrem de 
dură, puternică şi nu ne va promite succesul. 

Pentru că tendinţa acestei zile este aceea de a stabiliza elementele care au 
fost agitate de-a lungul săptămânii, recomandarea este aceea de a ne fixa mintea pe 
instrumentele care temperează, care ne duc atenţia spre interior adică spre acele 
elemente care ne îndreaptă spre linişte. Liniştea este cheia cu care deschidem azi 
un seif plin cu bogăţiile pe care le-am cerut în ultimele săptămâni sau poate mai de 
demult. 
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Săptămâna 22-28 iulie 2012, comparativ cu ceea ce am avut de parcurs până 
acum, este puţin mai simplă, însă ea ne încearcă foarte mult pe traseul 
transformărilor pe care suntem invitaţi să le facem de la începutul lunii încoace. În 
această săptămână încercările cele mai mari se axează pe ideea de acumulare, de 
abundență, de prosperitate şi, reversul, de cheltuială, consum sau risipă. 

Chiar de luni contextul astral comporta o modificarea de direcţie în sensul că 
Venus va trece în Fecioară (cădere), iar Soarele va trece în Leu (domiciliu). Apoi, 
spre seară, luminariile vor construi faza de Lună plină pe axa Leu-Vărsător. Aceasta 
este o zi stranie, neobişnuită în care forţa individului va fi bulversată de aceste două 
ingresuri situate, ca nivel de vibraţie, la punctele opuse (căderea reprezintă o 
trăsătură negativă, iar domiciliul reprezintă o trăsătură pozitivă). Apoi, în zilele 
următoare, Lilith va avea un cuvânt important de spus în selectarea acestor tentaţii 
legate de cheltuială, acumulare sau experienţă de viaţă. 

Iubirea, prietenia, sentimentul, colegialitatea sunt elementele cele mai 
interesante care vor fi evidenţiate în această săptămână în aşa fel încât momentele 
de gol care apar în zilele de miercuri şi respectiv vineri, prin faptul că Luna va fi în 
Void of Course Moon (Perioada fără direcţie), să apară ca momente de respiro, ca 
ipostaze în care oamenii se retrag, îşi ling rănile apoi se reîntâlnesc şi încearcă să 
interpreteze anumite roluri ca şi cum momentele conflictuale de dinainte nici nu au 
existat. Lucrurile acestea iau o înfăţişare cu totul aparte spre sfârşitul săptămânii 
când Venus va fi încercată puternic de Luna neagră, având ca fundal ipostaza în 
care Luna din Berbec, agresează planetele din domiciliul său (Rac). Apoi în ziua de 
duminică, atunci când maleficii Marte şi Pluton îşi împlinesc opoziţia lor, iar 
Soarele şi Saturn, adică actualul stăpân şi vechiul stăpân al sistemului solar, după 
cum ne învaţă astrologia ezoterică a lui Steiner, se vor afla în careu, să avem de 
parcurs scene cu totul ieşite din comun, neobişnuite ca intensitate sau stranii prin 
modul cum sunt aşezate, prin ordinea lor. 

Partea cea mai fericită a acestei săptămâni apare în ziua de duminică atunci 
când Venus şi Jupiter aduc o finalitate pozitivă unor demersuri negative. După 
informaţiile inserate în fiecare din cele şapte zile ale săptămânii se poate observa că 
ziua de joi este cea mai generoasă în evenimente, în ipostaze, pentru că ea va 
conţine un singur aspect stresant (opoziţia Lună-Venus) şi o multitudine de aspecte 
benefice, ceea ce o va face total diferită faţă de celelalte, însă elementul cel mai 
eficient, cel mai stabil şi puternic, va fi dat de sextilul beneficilor care se va împlini 
la finalul acestei săptămâni. 

Aşadar, această săptămână ne va încerca pe încrederea în oameni, în valorile 
lor, pe lăcomie, pe zgârcenie, pe toate aceste lucruri triste care împovărează sufletul 
unui om şi îl ţine încorsetat în suferinţă. Lupta cu suferinţa, în această săptămână, 
este şi luptă cu zgârcenia sau generozitatea, cu lucrurile pe care le dăruim uşor sau 
cu ceea ce pretindem pentru ceea ce dăruim, cu lucrurile pe care le primim uşor sau 
cu ceea ce aşteptăm în continuare să primim. Toate acestea vin spre noi pentru a ne 
încerca tăria de caracter, maturitatea şi înţelepciunea. 

Abundenţa, pentru foarte mulți dintre oameni, reprezintă o piedică în calea 
evoluţiei pentru că ei nu înţeleg faptul că în această lume abundența nu este un 
semn de prosperitate, nu este tangentă la evoluţie, ci este mijlocul prin care această 
lume cere să fie iubită. 

În felul acesta, săptămâna 22-28 iulie ne învaţă să înţelegem rostul lucrurilor 
care vin spre noi şi apoi să le iubim, nu să le integrăm în structura personală şi apoi 
să ne modificăm în virtutea informaţiei pe care acestea le au. De asemenea, această 
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săptămână ne învaţă că iubirea încercată este o adevărată forţă a naturii pentru că 
prin încercările pe care le parcurge ea devine indestructibilă. 

 
Luni, 22 iulie 

Luni  22- 7-2013 10:34    Mars (Can) Con (Can) Jupiter 
Luni  22- 7-2013 15:40   Venus (Leo) --> Virgo 
Luni  22- 7-2013 18:55     Sun (Can) --> Leo 
Luni  22- 7-2013 21:06    Luna(Cap) --> Aquarius 
Luni  22- 7-2013 21:15     Sun (Leo) Opp (Aqu) Luna(Full Moon) 

 
Dinamica săptămânii anterioare se continuă şi în această săptămână, însă pe 

un alt plan, într-un alt registru şi, de aceea, totul va lua înfăţişarea unor elemente 
suplimentare adăugate unor episoade care s-au consumat deja. Aşa vom avea 
impresia azi, luni, 22 iulie, că lucrurile intră pe un alt traseu. Astăzi Marte şi jupiter 
vor fi în conjuncție şi vom avea impresia că toate greşelile săptămânii anterioare au 
un scop şi acela este unul eminamente benefic, apoi, în a doua parte a zilei, au loc 
două evenimente importante pentru această perioadă: trecerea lui Venus în 
Fecioară (cădere) şi a Soarelui în Leu (domiciliu). Apoi, seara târziu, se va împlini 
faza de Luna plină. 

Ceea ce se întâmplă azi ia înfăţişarea unei iluzii pentru că lucrurile nu merg 
spre bine, nu pentru că ne aflăm în continuare sub influenţa agresivă a planetelor 
de pe Rac care au avut un cuvânt important de spus în dinamica săptămânilor 
anterioare, ci pentru că, începând de azi şi până duminică, 28 iulie ne aflăm într-o 
fază ascendentă în pas foarte mic în opoziţia pe care Marte o împlineşte cu Pluton, 
aspect care va atinge momentul de maximum în ultima zi a acestei săptămâni. În 
felul acesta, evenimentele benefice, pozitive, constructive ale acestei zile sunt 
rezervate doar acestui interval de 24 de ore pentru că pe de o parte energia pozitivă 
a lui Jupiter din Rac va fi explorată acum la o intensitate foarte mare, iar de partea 
cealaltă vom avea cele două ingresul care vor bulversa conştiinţa omului comun, 
lansându-i impresia unei răsturnări de situaţie şi mai ales convingându-l că această 
răsturnare de situaţie va fi susţinută şi de evenimentele săptămânilor următoare, 
adică se va menţine o perioadă mai mare de timp. 

Dacă Marte în conjuncţie cu Jupiter pe Rac ne explorează acele probleme de 
factură emoţională, care până acum nu s-au putut îndrepta spre o rezolvare, 
trecerea lui Venus în Fecioară înseamnă trecerea de la libertate, la restricţie. Asta 
înseamnă că de această dată conjuncţia lui Marte cu Jupiter arată explorarea 
restricţiilor. Ceea ce se manifestă azi în intervalul 10:30 – 15:30 va fi însă mai greu 
de înţeles sau de digerat de omul obişnuit. În acest interval Venus se va afla pe 
ultimele minute din zodia Leu şi va avea tendinţa de a dramatiza prin invocarea 
unor drepturi care nu-i sunt acordate aşa cum cere sau impune: dreptul de a fi 
iubit, de avea sentimentele împărtăşite, dreptul de a fi respectat aşa cum dictează 
sau alte elemente ce ţin de sfera afectivă ori de puterea de a impune celorlalţi un 
anume standard. Toate aceste elemente vor alimenta această dramă afectivă pe 
care, paradoxal, vor dori să o rezolve. În felul acesta, conjuncţia lui Marte cu 
Jupiter vine cu soluţii în probleme mici şi lipsite de importanță. Aceste probleme 
care se manifestă în intervalul aproximativ 10:30-15:30 sunt inventate sau privite 
aşa dintr-un unghi extrem de subiectiv şi limitat. Energia conjuncţie Marte-Jupiter 
are acum o altă ţintă, aceea de a face fiinţa mai puternică prin depăşirea unor 
obstacole personale, prin înţelegerea lui �Unde am greşit?� şi nu ca titlu informativ, 
nu ca explorare mentală, ci ca mod de acţiune. 
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Venus, ajunsă în Fecioară, suprimă toate dorinţele, toate poftele şi 
coordonează evenimentele după un interes. Scopul este unul practic, iar metoda 
trebuie implementată tuturor celor din jur. Venus în Fecioară este în cădere (o 
poziţie foarte proastă a planetei) care limitează sfera afectivă şi îi face pe oameni 
temători la schimbare, critici, negativiști, inconstanţi în ceea ce priveşte căldura 
sufletească, îi îndeamnă să se interiorizeze să privească totul cu reţinere, cu teamă 
şi să considere că viaţa este o suită de evenimente nefericite. De partea cealaltă, 
Soarele, trecând în domiciliu (Leu), aduce un plus de putere, de forţă, de strălucire 
acelor îndemnuri pe care le-am manifestat până în acest moment, respectiv 
conjuncţia lui Marte cu Jupiter şi ingresul lui Venus în Fecioară. 

Soarele în Leu şi Venus în Fecioara este o combinaţie de putere. Este vorba 
despre puterea de a impune reguli, de a coordona un program de lucru, de a 
impune, uneori poate agresiv sau cu un anume disconfort, o metodă de lucru 
despre care nu se ştie în stadiul în care se desfăşoară dacă este bună, constructivă, 
corectă sau eficientă. Luna plină din Leu ne îndeamnă către a explora aceste 
rămăşiţe ale puterii, aceste fire delicate ale curajului în ideea că, obţinând succesul, 
temerile, constrângerile sau limitările care ne vin din poziţia lui Venus din Fecioară 
se vor disipa de la sine. 

Din nefericire, Luna plină din Leu anul acesta este orientată negativ, o Lună 
plină şubredă, instabilă care se împlineşte pe primele minute ale zodiilor Leu şi 
respectiv Vărsător. Cu alte cuvinte, este prea rapidă împlinirea acestui unghi când 
nici Soarele şi nici Luna nu au apucat să parcurgă nici 10 minute din zodiile pe car 
ele tranzitează, adică nu au apucat de să se familiarizeze pe deplin cu energiile 
acestei axe, situaţie care se petrece în primele 10-15 minute ale primului grad. Chiar 
dacă acum este vorba de ocuparea primelor 5 minute ale zodiilor Leu şi Vărsător, 
avem însă de-a face cu o Lună plină în Leu, cu o opoziţie a luminariilor pe axa Leu-
Vărsător care activează în momentul producerii sale casele bolilor scurte sau 
cronice, casele limitării, punând o greutate mult prea mare pe Venus abia intrată în 
Fecioară care se află, nu doar în cădere, ci şi în opoziţie cu Neptun şi pe axa 
interceptată. Probleme care cer acum urgentare, soluţionare, care cer inversare, 
preschimbarea lor cu unele bune sunt mari probleme existenţiale, chiar tulburări 
afective, răni ale sufletului care, prin somatizare, pot crea boli care să se vindece 
foarte greu sau care să fie foarte agresive. Aceste greutăţi sufleteşti sunt accentuate 
pe tema Lunii pline prin plasarea grupului de planete din Rac pe casa a V-a, a 
iubirii dăruite, ceea ce va aduce o şi mai mare confuzie, o înclinaţie către minciună, 
fals, către înşelătorie care, culmea, va fi abordată chiar prin suprimarea emoţiilor. 
Cei care-şi închid sufletul, care-şi lasă inima să îngheţe gândind că, în felul acesta, 
vor scăpa de dureri, de emoţii, de complicaţii de frământări sufleteşti fără soluţii nu 
vor reuşi să atingă momentul de linişte procedând aşa, ci dimpotrivă vor deveni şi 
mai vulnerabili în faţa unor probleme mult mai complicate şi mai grave pe care 
până acum le depăşeau cu sufletul, cu inima, cu sentimentul. 

Suprimând valorile sufleteşti, educaţia morală, verticalitatea sau trecându-le 
într-un plan secund, lucrurile devin dintr-odată inflamate pe ideea constrângerilor 
de toate facturile, pe ideea desprinderii de un obiect care până cum a fost foarte util 
şi important, pe ideea spulberării unor vise. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce în fața fructului oprit. Mulţi 
vor întinde mâna să-l ia, unii chiar îl vor atinge sau vor dori să-l şi guste, însă 
nimeni nu va reuşi să guste din el pentru că vor fi atât de multe complicaţii şi 
frământări în această zi, atât de multe schimbări de direcţie socială, atât de multe 
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modificări în gândire sau în orientare încât el însuşi se vor răzgândi şi-şi vor pune 
stop pe anumite direcţii.  

Asta înseamnă că prima zi a săptămânii vine spre noi cu dorinţe stranii. Într-
un fel ne-am construit această zi şi în alt mod vom îl vom aborda. Într-un fel au fost 
construite planurile de viitor şi în alt mod vor fi derulate. 

Astăzi au loc două evenimente (ingresuri) importante – Venus va trece în 
cădere şi Soarele în domiciliu – ceea ce va aduce o combinaţie explozivă pentru cei 
care ocupă funcţii de conducere, care doresc să se evidenţieze într-un grup sau care 
doresc să preia puterea într-un anume sector ori demers social. Lucrurile se 
inflamează atât de mult pentru că spre seară Soarele şi Luna vor fi în opoziţie pe 
primele minute pe zodiile pe care le tranzitează şi, beneficiind de un ascendent al 
momentului în Vărsător, vor produce în sfera materială, în demersurile ce ţin de 
activitatea publică, o răsturnare de situaţie, o desprindere de iluzia slăbiciunii 
pentru îmbrăţişarea iluziei puterii. Pentru un om needucat, acest lucru se poate 
produce printr-o revoltă lipsită de argument, printr-o explozie temperamentală, 
printr-o apropiere de conflict sau pur şi simplu printr-o abandonare a ceva într-o 
stare de tensiune căreia nu i se poate găsi o explicaţie raţională. 

Aceste elemente devin, astfel, negative printr-o suprimare a sentimentului. 
Este de o importanţă covârşitoare să ştim acest lucru pentru că Venus în primul 
rând va fi lezată pentru că va intra în semnul căderii sale şi în al doilea rând că se 
apropie cu paşi repezi de împlinirea opoziţiei cu octava sa superioară (Neptun) şi 
acest lucru amplifică slăbiciunile afective, neputinţa de a ne stabiliza într-un 
sentiment sau chiar tendinţa de a nu avea încredere în dragoste pentru că acum 
vom fi convinşi că problemele de acolo ne vin. Acum problemele ne vor veni din 
faptul că ne vom suprima această tendinţă de a ierta, iubi, înţelege de a da putere 
celor din jur iubindu-i. 

Iubirea înseamnă putere însă pentru a deveni o forţă recunoscută are nevoie 
de încercări, are nevoie să se vadă pe sine o structură compactă, un element care nu 
se combină cu toate elementele pe care le întâlneşte în jur, ci pe care le învăluie, le 
îmbrăţişează sau le scufunda în structura sa fără a-şi pierde integritatea. Cei care 
lucrează cu energia şi au avut de-a lungul practicii lor experienţe de această factură 
ştiu cât de important este această probă a iubirii, a compasiunii. Din nou facem 
trimitere la mesajul pe care ni l-a adus Iisus acela care a fost urmărit de-a lungul a 
două milenii de mulţi oamenii şi care ne spune că iubirea încercată este 
indestructibilă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că aceste încercări 
ale vieţii ne îndeamnă să fim stabili în iubire, în sentimente. 

 
Marţi, 23 iulie 

Marti 23- 7-2013  1:51 Neptune [Pis] Tri (Can) Lilith 
Marti 23- 7-2013  5:02    Luna(Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Marti 23- 7-2013 17:00    Luna(Aqu) Sex [Ari] Uranus 
Marti 23- 7-2013 17:30    Luna(Aqu) Squ [Sco] North Node 
Marti 23- 7-2013 20:11    Luna(Aqu) Con [Aqu] Juno 

 
Astăzi Luna neagră va împlini un trigon cu Neptun urmând ca mâine acelaşi 

unghi să se împlinească cu Saturn. Asta înseamnă că se va desena pe cer o piramidă 
de apă având într-unul din vârfuri pe Lilith. Elementul specific al acestei zile, care 
ţine de trigonul dintre Lilith şi Neptun, sublimează slăbiciunea individului în faţa 
unei presiuni ce vine din afară. Această presiune ține de sfera credinţei sale, de 
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convingeri, de lucrurile pe care le-a acceptat şi pe care nu le-a verificat, de un 
anumit crez pe care-l are un anumit individ în demersuri ale vieţii sau într-o 
realitate superioară celei pe care o vede şi o percepe în mod direct cu simţurile. 

Careul Lunii la Axa Dragonului scoate în evidenţă faptul că această slăbiciune 
în faţa unei presiuni venită din exterior reprezintă o problemă pentru individ, o 
problemă pentru confortul său psihic, afectiv, pentru sănătatea sa fizică sau cea 
mentală. De asemenea, acelaşi careu se împlineşte şi între Lună şi Saturn şi toate 
aceste elemente scot în evidenţă o anumită slăbiciune pe care o are individul în faţa 
acestor obstacole. Înţelegem că aceste constrângeri nu sunt altceva decât elemente 
pe care individul le-a tot cărat cu sine de-a lungul vieţii şi pe care a refuzat 
sistematic să şi le rezolve. Înţelegem astfel că ceea ce vine spre noi acum nu este 
nou, nici măcar nu ne va şoca prin insistenţa sa, ci doar va complica anumite 
evenimente sociale sau chiar demersuri pe care dorim să le derulăm în virtutea 
realizărilor pe care le-am comportat parcurgând încercările săptămânii anterioare. 
Luna împlineşte astăzi şi un sextil cu Uranus şi, de asemenea, spre seară, se va afla 
în conjuncţie cu Junon, iar asta înseamnă că soluţiile le gândim altfel decât pe alte 
conjuncturi pe care le-am parcurs până acum prin îmbrăţişarea elementelor noi sau 
prin asocieri. Vom considera că, dacă nu suntem singuri, putem să depăşim orice 
obstacol, iar dacă lucrurile se schimbă, chiar dacă schimbarea în sine nu reprezintă 
o realizare, atunci avem şansa ca anumite probleme pe care le avem să le depăşim 
mult mai uşor. 

În felul acesta, înţelegem că evenimentele zilei de 23 iulie au menirea doar de 
a ne şoca ori surprinde printr-un gen de complicaţie inutilă. Aceste complicaţii 
inutile pot veni, fie prin aspectul lor negativ, care ţin de neputinţa de a înţelege în 
ce constă această presiune sau alimentarea unei nesiguranţe care nu are suport 
real, fie prin aspectul pozitiv care înseamnă a ne pune prea multă încredere, 
speranţă pe relaţii care ne-au demonstrat până acum cam ce pot face şi, de 
asemenea, a spera într-un viitor nesigur sau a vedea în episoadele complicate sau 
neevaluate încă o şansă de a progresa. 

Trigonul pe care Lilith şi Neptun îl împlinesc acum mai are o componentă. 
Aceasta vizează compromiterea unui grup prin tendinţa corozivă de a-şi modifica 
structurile esenţiale. Asta înseamnă că ceea ce se întâmplă acum nu poate avea 
finalitate într-o zi nici măcar într-o lună, ci acest trigon anunţă faptul că emoţiile de 
grup trec printr-o criză, printr-o preschimbare care se va solda cu pierderea unui 
bun. Acest lucru este posibil pentru că acest trigon reprezintă doar o etapă a ciclului 
Neptun-Lilith pe fază ascendentă, urmând ca un element al acestui ciclu să se 
împlinească pe opoziţia celor două, adică atunci când Lilith va fi în Fecioară. Ne 
referim aici nu neapărat la data de 20 ianuarie 2015, când cei doi protagonişti vor fi 
în opoziţie la grad perfect, ci la un interval mai mare, adică perioadă dată de finalul 
lui 2014 şi începutul lui 2015. 

Ceea ce se anunţă acum cu acest eveniment va avea nevoie de un an şi 
jumătate pentru a se împlini. Ceea ce se va împlini din ceea ce se anunţă acum nu 
va fi plăcut pentru cei care sunt acum în funcţie şi care au obţinut aceasta prin 
diferite tertipuri subminând autoritatea unei persoane sau obţinând susţinerea 
unui grup prin minciună sau tehnici de manipulare. 

Prin urmare, 23 iulie este o zi de cunoaştere, doar că această cunoaştere nu 
ne apare în aspectul său comun, clasic, obişnuit, ci se adresează episoadelor fragile 
ale vieţii, adică acelor evenimente pe care nu am reuşit să le controlăm ori să le 
rectificăm de-a lungul vieţii. Acum, când Lilith se află în trigon cu Neptun, simţim 
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că societatea pune o presiune pe individ pentru a-l mobiliza şi a-l constrânge să 
obţină performanţă. El înţelege că performanţa înseamnă toate lucrurile care ţipa 
acum în jurul lui. Deci unghiul acesta nu ne îndeamnă către aprofundare, nici către 
a rezolva probleme importante, ci pur şi simplu către a repara lucrurile care dor cel 
mai tare acum în acest moment. Acest trigon nu este pozitiv, el aduce doar o 
atenuare a simţului social şi va genera două tipuri de rezultate:  

1. îl va depărta pe individ de ceea ce reprezenta, până acum, elementul 
esenţial; 

2. prin repararea lucrurilor banale şi depărtarea sa de sensurile obişnuite, îl 
îndreaptă către o şi mai mare vulnerabilizare a fiinţei sale şi va deveni, timp de un 
an şi jumătate, victima propriilor sale lăcomii. 

Trigonul regal pe semne de apă la care participă acum Neptun şi Lilith şi care 
se va definitiva mâine prin trigonul care se va împlini şi cu Saturn, aduce acum 
această componentă a emoţiilor care ne blochează, care ne constrâng ori cele care 
ne tulbură atât de mult încât să ne convingă că iubirea este un păcat, că ea nu 
trebuie exprimată în modul acesta sau că oricât de mult am încerca rezultatul nu 
pate fi acela pe care îl dorim. Cu toate acestea, prin faptul că Luna şi Uranus vor fi 
în sextil sau pentru că Luna şi Junon vor fi în conjuncţie oamenii vor spera în 
lucruri imposibile. Speranţa nu-i va salva acum, ci doar îi va păcăli, ci doar au o 
şansă în ceea ce vine spre ei acum. În mod normal, ar trebui să privească lucrurile 
cu tărie de caracter şi acestea care sunt compromise să le vadă prin fragmentele 
care au rămas în urma distrugerii, nu prin iluzia întregului care a explodat. 

De asemenea, este bine de ştiut că lucrurile bune care vin spre noi azi au o 
componentă negativă şi pot compromite destinul atât de mult încât timp de un an 
şi jumătate individul să treacă prin transformări atât de complicate şi intense încât 
să nu mai înţeleagă nimic de la viaţă. El va uita că 23 iulie constituie cauza multor 
probleme şi va da vina pe forţele superioare, acelea pe care nu le poate controla, pe 
destin pe Dumnezeu. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a fi siguri pe 
sentimentele pe care le avem fără a cere modificarea lor. A păstra şi a fi constant în 
sentimente este o calitate pe care societatea de acum o combate prin toate 
mijloacele sale. Societatea pe care o formăm acum se bazează mult pe instabilitate. 
A fi stabil în sentimente înseamnă a fi puternic şi pozitiv cu ceea ce ai. 

 
Miercuri, 24 iulie 

Miercuri 24- 7-2013 17:31  Saturn (Sco) Tri (Can) Lilith 
Miercuri 24- 7-2013 21:22    Luna(Aqu) --> Pisces 

 
Dacă în ziua anterioară am avut impresia că putem alege, că viitorul are şi o 

componentă asupra căreia liberul arbitru poate interveni cu modificări importante, 
astăzi, 24 iulie, când Saturn şi Lilith vor fi în trigon, această siguranţă a 
sentimentelor va trece printr-o transformare. Astăzi Luna, până la 21:20, va fi în 
Perioada fără direcţie, iar asta înseamnă că vom avea mai multă încredere în 
exterior pentru că acele lucruri care vor veni din interior vor avea alt ritm, vor fi 
mai lente, vor cere o dovadă din exterior pe care nu o vor primi şi tocmai de aceea 
vor fi trecute în plan secund. Din această cauză, în prima parte a zilei vom fi uşor 
confuzi pentru că vom cauza un sprijin în locurile cele mai vulnerabile sau de unde 
nu putem să primim răspuns. Asta înseamnă efort suplimentar de energie sau 
investirea unei doze mari de încredere în persoane care până la finalul zilei ne vor 
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dezamăgi. Intenţia lor nu este aceea de a produce în jur dezamăgire, ci acest lucru 
se întâmplă pentru că este pusă pe umerii lor o greutate mult prea mare. Spun, 
chiar de dimineaţă, că nu ştiu, că nu pot, că nu au resursele necesare, că nu se pot 
angrena într-un asemenea demers însă nu sunt auzite sau nu reuşesc să găsească 
argumentul potrivit pentru a fi înţelese corespunzător. 

În felul acesta, trigonul dintre Lilith şi Saturn pune o greutate mare pe 
structuri false. Prin această greutate pusă pe individ, prin aşteptările prea mari pe 
care le avem de la persoanele ce nu ne pot ajuta, se construiesc structuri false în 
minte sau între oameni care până la urmă se vor solda cu un eşec. 

Elementul surprinzător al acestei zile va veni din partea celor care sunt 
evoluaţi. Cei care au dovedit până acum că au un nivel al conştiinţei foarte elevat 
sau un volum de cunoştinţe foarte mare vor gafa, vor greşi prin alegerile pe care le 
vor face pentru că ei sunt cei care dictează care structuri sunt acelea ce trebuiesc 
reproduse sau spre care să apeleze individul care se arata astăzi slăbit de puteri sau 
neîncrezător în forţele proprii. Prin această stimă de sine ridicată la un rang ireal, 
mult prea mare, indivizii evoluați vor reuși să bulverseze pe toată lumea. Fie că vor 
enerva pe cei din jur că ei ştiu, că ei pot, că le deţin toate informaţiile posibile şi ei 
trebuie să fie ascultaţi, fie că nu doresc să împărtăşească din cunoştinţele lor, chiar 
dacă cei din jur îi solicită îi conving de faptul că au încredere în informaţiile pe care 
aceştia le transfera. 

Înţelegem din aceste tipuri de relaţii care se construiesc azi că raporturile 
sociale sunt cele care vor trece printr-un mare impas şi anume a ne pune bază pe 
lucrurile care nu pot fi solide, care nu rezista în timp fără a ne interesa acest lucru. 
Partea negativă vine din faptul că pe aceste structuri instabile vom pune greutatea 
cea mai mare şi ne vom aştepta ca acestea să reziste în timp o săptămână, o lună 
sau poate chiar ani de zile, deşi semnalele care ne vin încă de pe acum sunt acelea 
care ne conving că acţionăm în direcţia greşită. 

Dacă în ziua anterioară trigonul pe care Lilith l-a împlinit cu Neptun anunţa 
evenimente care se vor împlini peste un an şi jumătate şi care vizează sănătatea 
unui individ sau chiar verticalitatea sa în raport cu societatea acum trigonul dintre 
Lilith şi Saturn anunţă consecinţele unor acţiuni care s-au împlinit cu un an şi 
jumătate în urmă. Lilith, Neptun şi Saturn, prin faptul că participă la o piramidă de 
apă, vor face în aşa fel încât să se construiască o legătură între zilele de marţi şi 
miercuri. 

Sigur, având în vedere faptul că în 24 iulie Luna este în Perioada fără direcţie 
diferenţele şi la acest nivel vor fi substanţiale, însă omul superficial, cel care 
consideră că tentaţia este o oportunitate va face greşeli în ziua de marţi şi le va 
continua în ziua de miercuri în virtutea inerţiei considerând că dacă tot a început, 
de ce să nu termine. 

Prin urmare, 24 iulie, spre deosebire de ziua anterioară, este o zi de 
avertizare. Prin ceea ce ni se întâmplă azi suntem avertizaţi asupra consecinţelor 
unor fapte. Nu putem să anticipăm pentru fiecare individ în parte care este spectrul 
consecinţelor la care acesta este expus. Putem însă să indicăm faptul că acestea 
sunt aduse din trecut, nu foarte de departe, ci de acum aproximativ un an şi 
jumătate în urmă. Astăzi Luna fiind în Perioada fără direcţie ne aduce o uşoară 
apatie, tendinţa de a lenevi, de a nu duce la capăt acţiunile pe care ni le propunem 
să le facem, de a lua parte la acţiuni fără prea multă intensitate, de a urmări ceea ce 
se întâmplă în jur, fenomenul străzii, un film la televizor sau întregul program TV 
fără a participa cu un aport personal la acestea.  
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Există, însă, o categorie de oameni care vor avea tendinţa de a greşi mai mult 
decât este cazul şi aceştia sunt indivizii care au dovedit până acum că deţin un bagaj 
mare de cunoştinţe sau care au deschideri ori puteri speciale. Aceştia reuşesc acum 
să ne bulverseze mai mult decât este cazul. 

Luna, pe ultimul segment al Vărsătorului, îi va face pe aceştia să vorbească 
prea mult sau, la polul celălalt, să intre într-o muţenie adâncă. Fie că vor refuza să 
ofere ceea ce le este cerut, fie că se văd în postura de a nu reuşi să convingă pe 
nimeni chiar şi în situaţii banale. Lucrul acesta evidenţiază faptul că prin 
raporturile sociale oamenii sunt într-un impas. Acest impas ar putea să-i afecteze 
pe cei care au funcţii de conducere, care trebuie să decidă pentru ceilalţi sau care 
ţin în mâini frâiele unei instituţii. Lucrurile acestea sunt complicate pentru ei 
pentru că astăzi nu vor reuşi să decidă corect chiar dacă termenele îi constrâng să 
facă acest lucru, chiar dacă au respectat toate etapele elaborării unei decizii. Mintea 
astăzi lucrează la parametri diferiţi faţă de ceea ce s-a-ntâmplat ieri şi tocmai de 
aceea este indicat acum să nu decidem nimic, ci să amânând pe mâine. 

Spre seară, când Luna va trece în Peşti mulţi vor fi mult mai atenţi la ceea ce 
s-a-ntâmplat, vor inventaria cu mai mult spirit critic ceea ce s-a-ntâmplat peste zi, 
separând, prin observaţie, ceea ce a fost bine, de ceea ce a fost rău. Lucrurile însă 
vor înclina balanţa în sensul negativ doar în această seară, pentru că Luna, imediat 
ce intră în Peşti se va afla în fereastra opoziţiei cu venus, iar asta înseamnă 
nesiguranţa în privinţa exprimării unor sentimente sau nesincronizarea 
persoanelor pe această latură a emoţiilor. Fiind vorba despre o perioadă nocturnă, 
pentru cei mai mulţi dintre oameni acestea vor fi trăite la nivel interior sub forma 
unor dezamăgiri sau ca o durere sufletească adâncă pe care o persoană o are atunci 
când a avut aşteptări prea mari de la o altă persoană aşi acestea nu i-au fost 
împlinite. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta ritmul astral, de a 
respecta Perioada fără direcţie a Lunii, de a căuta să ne preocupăm azi de 
evenimente care nu ne solicită foarte mult pentru că forţând prin sporirea vitezei de 
lucru nu face altceva decât să folosim o energie suplimentară pentru un rezultat pe 
care mâine îl obţinem foarte uşor şi foarte simplu. 24 iulie este o zi în care învăţăm 
să conservăm. 

 
Joi, 25 iulie 

joi 25- 7-2013  2:12    Luna(Pis) Opp (Vir) Venus 
joi 25- 7-2013  5:19    Luna(Pis) Con [Pis] Neptune 
joi 25- 7-2013  5:43    Luna(Pis) Tri (Sco) Saturn 
joi 25- 7-2013  5:47    Luna(Pis) Tri (Can) Lilith 
joi 25- 7-2013  8:11    Luna(Pis) Tri (Can) Jupiter 
joi 25- 7-2013 10:29    Luna(Pis) Tri (Can) Mars 
joi 25- 7-2013 13:31    Luna(Pis) Sex [Cap] Pluto 
joi 25- 7-2013 18:34    Luna(Pis) Tri [Sco] North Node 
joi 25- 7-2013 19:19    Luna(Pis) Con [Pis] Chiron 
joi 25- 7-2013 21:43    Luna(Pis) Tri (Can) Mercury 

 
25 iulie este o zi plină de evenimente. Chiar din timpul nopţii când Luna şi 

Venus îşi vor împlini opoziţia lor vom avea tendinţa de a ne întrerupe somnul, de a 
gândi lucruri care nu sunt corecte de a ni se părea că anumiţi indivizi, anumite 
persoane în care am investit sentimente sau în care am avut încredere au dezvoltat 
faţă de noi un comportament nefiresc sau care ne-au greşit mai mult sau mai puţin 
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voalat. Apoi, în preajma răsăritului, când Luna va împlini, la intervale scurte de 
timp, o conjuncţie cu Neptun, un trigon cu Saturn, un trigon cu Lilith, oamenii vor 
fi atât de temători faţă de schimbare încât vor privi cu o anume grijă evenimentele 
pe care ar dori să şi le programeze în această zi. Sigur, nu toţi îşi gândesc 
evenimentele zilei încă de dimineaţă. Sunt mulți cei care privesc prin acest refuz al 
planificării ziua ca şi cum ar fi plină de surprinze. A băga capul în nisip nu implică 
şi dispariţia lumii, aşa cum lucrurile care nu sunt cunoscute nu înseamnă că nu ne 
afectează. Tocmai de aceea trigonul Lună-Saturn pune o greutate anume pe 
indivizii care, în general, refuză să-şi facă planuri. Le aduc acestora în mine ideea că 
25 iulie ar putea să fie reprezentativă prin anumite episoade dacă şi le-ar programa. 
Această tentaţie vine spre ei, nu doar prin impactul pe care-l are Saturn asupra 
Lunii, ci şi prin impactul pe care-l are Lilith asupra Lunii prin faptul că împlineşte 
cu acestea două un triunghi regal. Ceea ce se întâmplă acum pe zodiile de apa 
depăşeşte cadrul unui trigon şi devine tripod. Asta înseamnă că toate elementele 
care ne trec prin faţa ochilor sau care ne ies în cale au o greutate aparte asupra 
destinului personal şi ele trebuiesc tratate ca atare. Chiar dacă oamenii sunt 
temători la schimbare, nu înseamnă că schimbarea care se produce le va face rău. 
În cele mai multe accepţiuni, evenimentele acestei zile, în afara opoziţiei Luna-
Venus, au menirea de a ne umple viaţa cu lucruri foarte bune, unele dintre ele chiar 
excepţionale. Acolo unde acest lucru nu se va întâmpla va fi provocat de refuzul 
individului de a primi ceea ce i se oferă din acest context astral abundent. 

Problema abundenţei este o mare încercare pentru un astrolog sau pentru un 
om care caută să-şi explice mersul lucrurilor după semnalele pe care universul le 
răspândeşte peste tot în jur. Pentru un individ abundența ar putea să însemne o 
hrană suplimentară, administrată împotriva sa, a integrităţii sale afective, mentale 
sau fizice. Pentru altcineva abundența ar putea să însemne devierea de la cale. O 
parte din privaţiunile la care suntem supuşi fac parte dintr-un plan pe care ni l-am 
stabilit înainte de a veni în această lume pentru a limita explorarea inutilă a 
dorinţelor şi a folosi această energie pentru cunoaştere. Ziua de astăzi nu va ţine 
cont de niciunul dintre aceste elemente şi ne va oferi o formă de abundență pe care 
o vom folosi doar dacă avem maturitatea şi înţelepciunea necesare. 

Evident, câştigurile acestei zile sunt unele importante şi indiferent dacă 
greşim sau nu această zi va lăsa o urmă adâncă asupra conştiinţei individuale sau 
asupra patrimoniului personal. Ceea ce este cu adevărat important se va declanşa 
de la prânz mergând spre parte a doua a zilei din momentul în care Luna şi Pluton 
îşi vor împlini sextilul lor. Prin acest sextil, Luna, având în această perioadă 
calitatea de distribuitor de lumină între conjuncţia cu Pluton și cea cu Uranus, va 
primi undă verde pentru a asimila lucrurile care vin pe cale verbală, prin 
exprimare, prin aducerea la lumină, adică prin evidenţierea lor din această formă 
de abundență care vine ca un tăvălug asupra individului. Cuvântul devine astfel 
elementul care ne ajută să privim în ansamblu lumea, fie că din mulţime o vorbă, 
un ton, o direcţie ne aminteşte de o informaţie pe care le-am uitat şi dintr-odată 
totul devine clar, fie că ni se spune clar şi precis �Aceasta este cheia pentru 
problemele pe care le ai”. Lucrurile acestea, în 25 iulie, au rol tămăduitor. Spre 
seară, Luna va fi în conjuncţie cu Chiron şi toate acestea, care în a doua parte a zilei 
comportă un crescendo terapeutic, vor avea un sens. 

Finalul zilei va fi unul marcat de trigonul Lunii cu Mercur şi abia acum vom 
înţelege că aceste vorbe, aceste cuvinte, aceste informaţii au avut în această zi un 
rol cu totul şi cu totul special, fie că este vorba numai de zgomotul străzii, de un 



Săptămâna 22 – 28  iulie 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 18 iulie  2013, ora 14:03 

strigăt ce apare în jur ori de ecoul gândurilor. Toate aceste elemente au rol de cheie 
asupra unor evenimente care vin spre noi cu titlul de abundență. 

Prin urmare, 25 iulie este o zi complet diferită de celelalte zile ale acestei 
săptămâni. Acum vom avea impresia că trăim într-o oază de linişte, de fericire, de 
abundență, că toate lucrurile pe care ni le-am dorit dintr-odată se adusă în jur, ne 
vorbesc, ne spun lucruri pe care dorim să le auzim sau aduc în jurul nostru o 
energie atât de plăcută şi de binefăcătoare încât să avem impresia că în sfârşit 
soarele a răsărit şi pentru noi. În realitate, ceea ce se întâmplă acum reprezintă o 
altă formă de încercare, aceea pe care foarte mulţi dintre oamenii comuni, dar mai 
ales mulţi dintre cei care caută adevărul, o ignoră. Abundența este un pericol 
pentru un căutător al adevărului pentru că ea ar putea să-l tenteze pe individ cu o 
formă de saţietate care nu este utilă. Nimeni nu vine aici, în această lume, în 
vacanţă. Cu toţii venim aici pentru a munci, pentru a lucra pentru noi sau pentru 
alţii, pentru a ne ridica nivelul de conștiință, pentru a explora şi în felul acesta să 
devenim conştienţi că suntem făpturi magice şi că prin ceea ce câştigăm aici să 
înţelegem că oricând am putea să ne extindem cât tot universul fără să ne risipim şi 
fără să ne pierdem. Contactul cu abundenţa, adică raportarea la această formă de 
extensie, reprezintă în această zi o mare încercare, una pe care mulţi, neavând încă 
maturitatea necesară, ci fiind doar mofturoşii sorţii, nu o vor depăşi. 

Rămânem după această zi cu multe acumulări informaţionale sau materiale, 
unele care ţin de patrimoniul afectiv, mental sau poate chiar de cel material. Însă 
nu acesta este scopul pentru care aceste lucruri ne sunt aduse în preajmă, ci pentru 
a vedea dacă sunt cu adevărat utile sau pentru a ne trezi dorinţa şi plăcerea de a 
trăi, dar nu prin calitatea pe care o deţin ele, ci la modul obiectiv prin emoţie, prin 
plăcere de viaţă sau prin căutarea cunoaşterii. 

Este dificil să invocăm motivul cunoaşterii într-un context în care abundența 
materială ne asaltează, dar chiar şi aceste elemente pe care un căutător al 
adevărului este învăţat de timpuriu să le privească circumspect sau să le refuze pot 
avea un rol important în evoluţia spirituală prin faptul că unui spirit matur i-ar 
putea trezi dorinţe blânde, plăcute, acelea care fac această dimensiune a lumii fizice 
plăcută în felul ei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a învăţa din abundenţa acestei 
zile să iubim lumea. Acum nu trebuie să o judecăm pentru ceea ce este nici să o 
criticăm pentru frumuseţea să iluzorie, ci pur şi simplu să înţelegem că această 
formă de abundență nu este decât strigătul pe care această lume ni-l trimite pentru 
a o iubi. Prin ceea ce ne trimite azi această lume ne spune: �Iubeşte-mă! Uite ce 
frumoasă sunt!”. 

 
Vineri, 26 iulie 

Vineri 26- 7-2013 15:07   Venus (Vir) Opp [Pis] Neptune 
Vineri 26- 7-2013 21:35   Venus (Vir) Sex (Sco) Saturn 

 
Mirajul s-a spulberat. Ceea ce s-a-ntâmplat în ziua anterioară s-a spulberat 

împreună cu emoţiile pe care le-am investit. Ceea ce vine spre noi astăzi este 
confirmarea faptului că anumite lucruri esenţiale le-am rătăcit prin minte, le-am 
ignorat sau am refuzat să le abordăm într-un mod corespunzător. 26 iulie conţine 
doar două unghiuri împlinite la grad perfect: opoziţia Venus-Neptun şi sextilul lui 
Venus cu Saturn. 
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Ceea ce vedem pe cer prin această relaţie a celor trei planete reprezintă o 
opoziţie a două dintre ele pe care cea de a treia nu o poate media decât în sensul 
retrograd, ceea ce nu este cazul acum. Unii vor încerca să forţeze nota acestor 
evenimente răscolind în trecut lucruri care nu au niciun rost. Aceasta, practic, va 
reprezenta şi greşeala acestei zile însă ea se va consuma în a doua parte a zilei 
atunci când Venus şi Neptun îşi vor împlini la grad perfect unghiul lor. Acest unghi 
este activ toată săptămâna. El nu se manifestă doar acum. Azi, prin împlinirea lui, 
vom vedea lucruri pe care nu le-am văzut până acum. Vom lua în considerare 
elemente care au fost rătăcite prin alte întâmplări şi care acum, dintr-odată, au 
sens. Cel mai repede ne ducem cu gândul spre ziua anterioară când abundența ne-a 
dat bătăi de cap, când s-au întâmplat atât de multe lucruri şi când luaţi cu asalt sau 
obosiţi de atâta agitaţie am refuzat să le mai gândim ori să le aprofundăm într-un 
mod corespunzător. Astăzi o parte din evenimentele pe care le parcurgem acum au 
o notă similară cu cele din ziua de miercuri, 24 iulie, pentru că toată ziua Luna va fi 
în Perioada fără direcţie. Aceste lucruri care vin spre noi acum par să aibă un 
caracter decisiv şi care să ne amintească faptul că anumite abuzuri pe care le-am 
experimentat în trecut nu se vor schimba şi se vor desfăşura în acelaşi registru 
informaţional sau comportamental. Încercăm spre seară să le temperăm prin faptul 
că Venus şi Saturn îşi definitivează sextilul lor însă Soarele, trecut în Leu, îşi 
închide încet, încet unghiul de 90 de grade cu Saturn amplificând o nesiguranţă în 
ceea ce priveşte exprimarea personalităţii sau cultivarea creativităţii. Înţelegem de 
aici ca aceste lucruri care sunt invocate din trecut şi de obicei sunt aduse din trecut 
pentru a fi reparate sau pentru a ne impulsiona în a ne depăşi un anumit nivel, o 
anumită condiţie, acum ne frânează sau ne încurcă şi mai mult. Ceea ce spunem nu 
este apreciat, nu este recepţionat, auzit ori, şi mai rău, este răstălmăcit şi folosit ca 
subiect de bârfă sau ca mijloc de a abuza de încrederea cuiva. Ceea ce ni se 
întâmplă astăzi este greu de digerat, iar pe baza acestora unii vor fi şi mai supăraţi 
pe viaţă sau vor considera că ceea ce s-a-ntâmplat până acum nu reprezintă decât o 
altă față a suferinţei, adică au fost duşi spre bucurii pentru că suferinţa de astăzi să 
li se pară şi mai dureroasă, şi mai apăsătoare. 

Lucrurile sunt privite aşa în aspectul tragic extrem adică, abuzându-se de 
subiectivism, ele sunt cunoscute, deci nu vin asupra individului cu o dramă nouă, 
tocmai de aceea nu este cazul să fim atât de dramatici pentru că acest sextil pe care 
Venus şi Saturn îl împlineşte poate însemna şi soluţia unor probleme care au fost 
ascunse în trecut. Aducerea lor în prezent este un indiciu pe baza căruia raportul 
dintre persoane, dintre generaţii, dintre oameni situaţi pe nivele sociale diferite 
devine mult mai flexibil. Nu se pune problema flexibilizării relaţiilor. Acest lucru 
este mult prea complex pentru a se baza pe un singur unghi. Nu se va pune 
problema reparării unei relaţii care până acum a dovedit contrariul pentru că nu se 
poate ca doar sextilul dintre Venus şi Saturn să răstoarne ceea ce celelalte planete 
din diverse unghiuri au construit. Se poate însă să parcurgem o înţelegere stranie 
asupra persoanei din preajma în sensul toleranţei. Îi vedem un defect şi acum 
putem să i-l tolerăm sau destinul va face în aşa fel încât să-i vedem acea latură a 
defectului pe care i-o putem tolera şi prin aceasta toleranță minimă să putem să 
construim o atitudine îngăduitoare faţă de o persoană cu care până cum am fost 
într-un conflict greu. 

26 iulie este şi ziua orgoliilor. Ideea �Eu nu joc după cum cânţi tu� va fi una 
reprezentativă pentru această zi şi ea va lua înfăţişări multiple. Nu trebuie să uităm 
însă că Venus şi Neptun formează un cuplu, acela care permite accesul la 
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cunoaştere prin sentiment, prin emoţie sau prin credinţă. Fiind în opoziţie raportul 
celor două va merge spre complicarea acestei comunicări prin experimentarea unui 
blocaj ori prin parcurgerea unui episod tragic, menit să ne întărească încrederea în 
cel de lângă noi sau credinţa. 

Ştim cu toţii că aceste episoade care ne încearcă încrederea într-o persoană 
iubită sau îndrăgită din preajmă sau chiar credinţa sunt extrem de complicate şi 
apăsătoare. Mulţi, atunci când parcurg aceste episoade complicate, rămân 
zdruncinaţi în sentimentele lor şi nu mai pot să se comporte ca şi cum lucrurile nu 
s-au întâmplat. Îşi amintesc de faptul că atunci când baţi un cui într-o uşă lucrurile 
s-au schimbat definitiv. Chiar dacă cerându-ţi iertare adică scoţi cuiul din uşa 
semnul rămâne, adică rana de pe suflet va continua să dăinuie până când individul 
sau ansamblul relaţiei s-a modificat atât de mult încât această rana nu mai poate fi 
percepută. Lucrurile nu sunt însă atât de tragice cum par, ci ne îndeamnă să fim 
mult mai atenţi asupra a ceea ce simţim şi să nu uităm că măsura iubirii primite 
este cea dăruită. 

Prin urmare, 26 iulie este o mare figură a acestei săptămâni. Ea ne va face 
să credem că toată lumea ni se opune şi în momentul în care ne-am îndreptat 
atenţia către interior, în momentul în care am controlat sentimentul acesta de 
dramă, când am oprit această observare negativă, când am stopat aceste fluctuaţii 
mentale negative tot decorul s-a schimbat, toată cromatica ambientului devine una 
plăcută, agreabilă şi care ne incită şi mai mult în a dărui iubire sau în a participa la 
diferite procese sociale sau intime bazate pe schimb de sentimente. 

Există însă şi personaje care se hrănesc cu dramele celorlalţi. Asta înseamnă 
că ei vor aduce evenimentele din trecut pentru a acuza, nu pentru a-i ajuta pe 
ceilalţi să înțeleagă unde au greşit. Lucrurile acestea fiind separate de o linie foarte 
subţire îi va face pe unii să regrete multe dintre episoadele acestei zile, însă chiar şi 
pentru aceştia există o şansă. În a doua parte a zilei când lucrurile trec de pe 
opoziţia Venus-Neptun pe sextilul Venus-Saturn, aceste personaje care şi-au 
parcurs ziua în drame, efort fizic, muncă suplimentară, durere, dezamăgiri sunt 
invitate să vadă în jur un element de detaliu, minor asupra cărora să-şi îndrepte 
întreaga înţelegere, compasiune sau acceptare. 

Pornind de la aceste exemplu această plăntuţă firavă a compasiunii va creşte 
şi se va transforma într-un imens arbore reuşind să-i restabilească echilibrul pe 
care l-au avut în zilele anterioare. Fără acest exerciţiu aceste personaje vor încheia 
ziua într-o mare durere având sentimentul că în faţa acestor episoade complicate 
dureroase nu pot să facă nimic. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi evenimentele acestei 
zile cu o mare responsabilitate. Oamenii sunt invitaţi acum să vadă toate lucrurile 
care i-au rănit până acum şi în egală măsură li se oferă posibilitatea de a schimba 
brusc barca. De a trece pe un alt vas şi de a avea o altă viziune. Oprind fluctuaţiile 
mentale, oprind gândul care ne alimentează această dramă, reuşim să vedem lumea 
din jur exact aşa cum este. Lumea reală, cea pe care o vedem prin oprirea 
fluctuaţiilor minţii, ar putea conţine şi elemente negative sau dramatice, însă ele nu 
pot fi majoritare. Cu alte cuvinte revenirea la realitate reprezintă îndemnul acestei 
zile ca fiind unul de maximă necesitate pentru a ne menţine în sfera armoniei. 
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Sâmbătă, 27 iulie 
Sambata 27- 7-2013  0:28    Luna(Pis) --> Aries 
Sambata 27- 7-2013  1:34   Venus (Vir) Sex (Can) Lilith 
Sambata 27- 7-2013  8:13     Sun (Leo) Tri (Ari) Moon 
Sambata 27- 7-2013  9:59    Luna(Ari) Squ (Can) Lilith 
Sambata 27- 7-2013 12:59    Luna(Ari) Squ (Can) Jupiter 
Sambata 27- 7-2013 17:22    Luna(Ari) Squ (Can) Mars 
Sambata 27- 7-2013 17:49    Luna(Ari) Squ [Cap] Pluto 
Sambata 27- 7-2013 22:56    Luna(Ari) Con [Ari] Uranus 

 
Luna va trece azi în Berbec şi va avea de împlinit careuri cu grupul celor trei 

planete care se află în primele grade ale zodiei Rac, dar şi un careu cu Pluton, 
urmând ca, seara târziu, cu puţin timp înainte de miezul nopţii să împlinească o 
conjuncţie cu Uranus, finalizându-şi calitatea de distribuitor de lumină. 
Evenimentele acestei zile ni se vor înfăţişa ca un final, ca şi cum am ajuns la un 
capăt de drum, ne aflăm la sfârşitul unei perioade sau urmărim să ne apropiem de 
finalul unei lucrări de pe urma căreia să ne alegem cu beneficii substanţiale. 

În Berbec, Luna este incisivă, agresivă, puternică şi îi incită pe oameni către 
activităţile individuale, către ceea ce îi poate compromite atunci când nu-şi dozează 
puterea, ambiţia sau importanța de sine. Prin careurile cu Lilith, Jupiter şi Marte 
din Rac, Luna îi va incita pe oameni să-şi ceară drepturi pe care aceştia nu le au. Ea 
trimite careuri către planetele care tranzitează domiciliul său, iar asta înseamnă că 
oamenii vor avea sentimentul că li s-a luat ceea ce le-a aparţinut, că au fost 
deposedaţi de un bun personal sau că pur şi simplu au fost daţi afară din casă, din 
birou, alungaţi de pe moşie şi acum se simt în măsură să-şi ceară înapoi acest 
drept. 

Acest proces revendicativ va fi de această dată încurajat şi de sextilul pe care 
Venus şi Lilith îl împlinesc şi care ar putea să ia înfăţişarea unor retrocedări 
referitoare la elemente de factură administrativă, la funcţii, la recunoaştere socială 
sau academică. 

Astăzi, lucrurile sunt cântărite greşit, împotriva grupului și individul, acela 
care emite asemenea judecăţi, va dori ca rezultatul pe care-l obţine azi să fie unul 
eminamente pozitiv. În felul acesta, încheierea unei etape, aşa cum ne spune în 
final conjuncţia Luna-Uranus, ar putea să însemne şi informaţia decisivă pe care un 
individ o primeşte referitor la faptul că va fi sau nu răsplătit cu un drept care crede 
că-i aparţine, că va fi primit sau nu în spaţiu ori va redobândi un drept pe care l-a 
pierdut cândva. 

Dacă luăm în calcul faptul că Luna împlineşte un careu cu Pluton şi participă 
în felul acesta la careul în T care se formează cu Uranus, Pluton şi grupul de planete 
de pe începutul zodiei Rac, înţelegem că astăzi aflăm lucruri care sunt hotărâte 
deja. Ceea ce descoperim nu ne va conveni, chiar dacă unele sunt bune, 
constructive, prin faptul că suntem eliberaţi de o povară, de greutatea unui demers, 
a unei judecăţi asupra căreia nu mai putea emite pretenţii, altele decât cele 
formulate până acum. 

Prin această formă de deposedare unii sărăcesc pentru că numai așa li se 
poate promite o nouă şansă de a o lua de la capăt în altă zonă, în altă regiune, în alt 
segment social cu alţi bani, cu alte resurse şi cu alte persoane. Finalul zilei ne va 
spune însă că mai este mult până atunci şi, în acest stadiu, putem doar să ne facem 
planuri, unele chiar îndrăzneţe pentru a ne explora la maximum şansele pe care le 
avem. Nu toate se vor dovedi fertile, însă dacă le inventariem vom avea 
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posibilitatea să alegem la momentul potrivit dintr-un număr mult mai mare de 
variante. 

Sextilul Venus-Lilith are şi un caracter compromiţător. El reprezintă o parte 
puternică şi activă din triunghiul minor pe care acestea două îl împlinesc cu Saturn 
şi de asemenea dintr-o configuraţie mult mai mare numită Zmeu, construită cu 
acestea trei, cărora li se alătură Neptun. Asta înseamnă că atât în ceea ce priveşte 
viaţa privată, cât şi referitor la evenimentele sociale multe dintre aceste întâmplări, 
tentaţii sau judecăţi pe care le emitem astăzi sunt de o importanţă covârşitoare. Din 
nefericire, pentru că parcurgem aceste careuri prin care Luna îşi agresează propriul 
domiciliu, soluţiile pe care le avem astăzi nu ne sunt utile nouă, ci le sunt utile 
celorlalţi. Judecăţile pe care le emitem devin adevărate comori doar pentru cei din 
jur. Cei care sunt temători în faţa acestor inversiuni vor îmbrăţişa toată gama 
trăirilor egoiste considerând că este mai bine să tacă dacă nu se pot ajuta pe ei 
înşişi. Aceasta nu poate fi decât o greşeală pentru că soluţiile le vin uşor, foarte uşor 
şi nu se ştie, dacă tot Uranus împlineşte ca un ultim aspect al zilei o conjuncţie cu 
Luna, de unde va sări elementul care-l va susţine pe viitor. Acest factor neprevăzut 
ar putea avea şi o componentă benefică pe care astăzi este indicat să o luăm în 
calcul. 

Prin urmare, 27 iulie este o zi complicată. Ea devine un preambul al zilei 
de 28 iulie în care Marte şi Pluton vor fi în opoziţie, iar Soarele în careu cu Saturn 
(o zi foarte grea) prin faptul că suntem aduşi în faţa unor situaţii pe care nu le 
putem modifica. Avem memoria proaspătă a săptămânilor anterioare în care acesta 
a fost unul din elementele decisive, însă nu acesta este scopul pentru care 
unghiurile se combină în felul acesta acum. Ele constituie un preambul pentru 
greutatea şi duritatea cu care suntem întâmpinaţi în ziua de 28 iulie pentru că 
agresiunea care vine din partea acestor malefici va fi un element prin care i se va 
spune individului să-şi vadă locul, că nu este atât de sigur pe sine şi că anturajul 
nu-l susţine pe măsură aşteptărilor sale. 

Lucrurile, astăzi, 27 iulie, sunt uşor voalate în sensul acesta. Mâine vor fi 
mult mai directe şi mai grave, dar acum individul se află în faţa unor procese de 
elaborare a deciziilor şi spera că acestea îl vor avânta. Astăzi speră să nu mai fie dat 
afară din casă, să fie primit din nou, să obțină funcţia pe care a pierdut-o anterior, 
să fie acceptată într-un mediu, într-un grup, nu neapărat cu acte în regulă, fie şi 
numai prin acceptul tacit al celor din jur. Din această cauză ziua devine apăsătoare 
pentru că oamenii nu se sincronizează şi răspunsurile lor ar putea să-i ducă foarte 
uşor în această zonă a refuzului. Nu toţi sunt respinşi şi alungaţi din locul lor însă 
aceasta nesincronizare că lucrurile nu mai merg aşa cum mergeau cândva, că nu 
mai sunt iubiţi, că sunt marginalizaţi că poate cineva le ironizează proiectele, 
rezultatele muncii sau chiar sentimente pe care le-au investit. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa pradă 
nemulţumirii, suspiciunii şi de a nu cere lucruri pe care nu le merităm în mod 
direct sau care nu ne-au fost promise. Dacă ziua vine spre noi cu evenimente 
tragice ele trebuiesc încadrate în categoria unor sancţiuni. Nimeni nu este imaculat 
tocmai de aceea nu trebuie să luăm în sens personal ceea ce ni se întâmplă azi 
pentru că palma destinului este obiectivă. 
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Duminică, 28 iulie 
Duminica 28- 7-2013  0:53    Luna(Ari) Sex [Aqu] Juno 
Duminica 28- 7-2013  1:50    Mars (Can) Opp [Cap] Pluto 
Duminica 28- 7-2013  4:05     Sun (Leo) Squ (Sco) Saturn 
Duminica 28- 7-2013  5:19    Luna(Ari) Squ (Can) Mercury 
Duminica 28- 7-2013 16:41   Venus (Vir) Sex (Can) Jupiter 

 
Finalul săptămânii ne va surprinde prin faptul că va avea de împlinit două 

unghiuri destul de complicate şi agresive care, este adevărat, sunt mult mai slabe în 
caracterul lor agresiv decât ceea ce s-a-ntâmplat în săptămânile anterioare, însă vin 
cu o surprindere, cu un suflul nou la finalul unei săptămâni în care am avut alte 
aşteptări de la viaţă, nu aşa cum ni se spune sau ni se arată acum. Astăzi Luna mai 
parcurge un segment al zodiei Berbec, împlinind, la puţin timp de la miezul nopţii, 
un sextil cu Junon, apoi dimineaţă se va afla în careu cu Mercur. 

Când Marte şi Pluton sunt în opoziţie oamenii devin foarte agresivi. Fiecare 
va dori să-şi impună punctul de vedere, să se impună într-un anumit demers, să-şi 
convingă pe cei din jur că el are dreptate în situaţia în care în conjunctura 
respectivă el nu vine cu elemente pozitive. Această relaţie negativă între două 
planete care formează un cuplu şi care permite accesul la cunoaştere prin curaj este 
semn de orbire. Oamenii refuză să vadă, să înţeleagă şi, în mod paradoxal, vor 
pretinde celor din jur dovezi de încredere, de credinţă, de acceptare, de supunere, 
chiar când acestea nu există, chiar când nu este cazul. 

Pe acest fond careul Soare-Saturn este semn de rătăcire. În felul acesta, 
înţelegem că agresivitatea care vine din relaţia de opoziţie Marte-Pluton, pe fondul 
rătăcirii dată de careul Soare-Saturn, reprezintă elementul în care oamenii i-au cele 
mai proaste decizii. I-au decizii să plece la drum fără să fie programat din timp, se 
rup de grupul lor, dau curs unor orgolii prosteşti sau se lasă în voia unor ambiţii 
absurde. În felul acesta, ziua de 28 iulie se va afla sub semnul revoltei, a 
nemulţumirii, a tendinţei de a distruge ceva bun, fie din plăcerea de a strica, fie 
pentru că mentalul, gândirea, structurile psihice, acelea care ar trebui să-l ajute pe 
individ să se menţină pe calea de mijloc l-au abandonat în zona dizarmoniei şi 
aceasta distruge totul în jur. Putem invoca aici fie acţiunile deliberate, 
demonstraţiile, atentatele, fie o criză de nervi pe care un individ o poate face fără 
reţinere şi care se poate solda, în segmentul în care se manifestă, cu acelaşi tip de 
rezultat. Este distrusă o imagine, este stricat un bun, este întors din drum un 
demers şi lăsat să rătăcească în derivă în alte zone. 

În mod normal aceste lucruri se întâmplă pentru că oamenii nu au 
discernământul necesar să suporte o înfrângere sau o durere. Ceea ce se întâmplă 
acum, pentru că aceste unghiuri se împlinesc la finalul unei săptămâni amestecate, 
nu reprezintă elementul de distrugere pe care le-ar fi predispus pe alte unghiuri, ci 
doar consecinţa unor rătăciri abordate în săptămânile anterioare. Dacă în 
săptămânile anterioare am înţeles în ce constă un deficit, acum nu vom mai fi atât 
de îngăduitori. Acum vom spune că, de fapt, nu am acceptat niciodată, ci am lăsat 
să treacă timpul, am considerat că lucrurile se vor rezolva de la sine. Revolta va 
avea ca semn şi ca element definitoriu această tendinţă de a ocoli problema 
abordată anterior. 

Lucrurile însă se complică prin faptul că Soarele şi Saturn insistă pe această 
rătăcire şi oricât de mult am încerca să argumentăm că în trecut am înţeles 
lucrurile mai bine decât am spus că le înţelegem, orice atitudine negativă ne duce 
pe un drum pierdut. Consider că aceste unghiuri negative care se împlinesc între 
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maleficii Marte şi Pluton şi, de partea cealaltă, între Soare şi Saturn sunt puternic 
echilibrate şi compensate de un aspect bun – sextilul dintre benefici (Venus şi 
Jupiter). Venus, aflată în cădere, primeşte ajutorul lui Jupiter din exaltare, iar 
această combinație ia înfăţişarea contrariilor. Aceste două planete, prin calitatea pe 
care o au acum, nu sunt contrare decât prin tendinţele pe care le dezvolta ca 
urmare a tranzitelor prin zodiile Fecioară (Venus) şi Rac (Jupiter). Se ajuta pentru 
că-şi înţeleg unii altora durerea şi până la urma rezultatul unei explozii sau a unei 
nemulţumiri exprimată la scenă deschisă va fi unul pozitiv. 

Există persoane care, privind cerul astral al acestei săptămâni, știu că acest 
segment pe care-l analizăm se încadrează între marcajele zilei de luni şi greutatea 
zilei de duminică. Astfel, văd că luni Marte a fost în conjuncţie cu Jupiter, iar acum 
se află în opoziţie cu Pluton şi vor considera că dorinţa este elementul definitoriu al 
acestei săptămâni pentru că aşa ne spune Marte. În realitate, Jupiter este cel care 
acţionează din umbră, el ne temperează şi ne scoate la lumină faptul că ceea ce am 
îndurat în săptămânile anterioare constituie elementul de victorie al acestei zile. 
Ceea ce am depăşit în săptămânile anterioare, indiferent de tertipurile folosite, 
devine azi un blazon, un element cu care ieşim pe zona publică, cu care ne putem 
lăuda, mândri şi pe care îl putem prezenta celorlalţi ca experienţa de viaţă. Ziua îşi 
păstrează însă caracterul negativ, apăsător, greu, dur în care până şi vorbele par că 
se duc în altă direcţie sau sunt scoase greu, ideile sunt haotice, iar mesajele nu 
ajung acolo unde trebuie, însă finalitatea este cea bună. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii este marcată de o altă ordine a 
lucrurilor. Lucrurile sunt acum răsturnate, sunt privite fie prin aspectul lor agresiv, 
fie prin aspectul lor indulgent, însă nimeni nu se aşteaptă, după cum se 
prefigurează de la începutul zilei, să se termine într-un mod atât de curat, eficient, 
simplu, atât de lipsit de ifose sau pretenţii. Ziua este marcată de o agresivitate 
puternică venită, pe de o parte din evenimente pe care nu le-am utilizat corect, iar 
pe de altă parte dintr-un sentiment de neîmplinire, dintr-o nesiguranţă care 
accentuează foarte mult această selecţie egoistă a evenimentelor. Din această cauză 
mulţi îşi vor rătăci calea azi, o vor lua pe alt drum sau vor fi deposedaţi de lucrurile 
pe care spun celorlalţi că le au. Opoziţia Marte-Pluton înseamnă violenţă, dar şi 
abuz de putere, iar careul Soarelui cu Saturn înseamnă nesiguranţă, dar şi rătăcire. 
Combinaţia acestora este una destul de periculoasă în orice conjunctură. De această 
dată pentru că ultimul aspect al zilei este dat de sextilul beneficilor Venus şi Jupiter 
toate aceste lucruri negative sunt, în timpul desfăşurării lor, temperate şi, până la 
urmă, orientate pe un făgaş pozitiv. Până la urmă toate aceste lucruri rele, toate 
aceste deposedări, toate aceste pierderi sau umilinţe sunt canalizate pe un traseu 
bun. 

Greşelile acestei zile sunt făcute din patimă. Cei care sunt pătimaşi nu 
înseamnă că nu văd finalitatea, ci devin așa pentru că nu doresc să o accepte aşa 
cum o văd. A nu accepta faptul că anumite lucruri se pot termina şi prost, a nu ne 
calibra simţurile pentru a îndura sau pentru a nu accepta anumite suferinţe denotă 
imaturitate. Careul Soarelui cu Saturn luptă împotriva acestei imaturităţi creând în 
interior premizele autodepăşirii. Aceste premize se fac în general prin 
constrângere. Fie ne lipseşte ceva, fie suntem obligaţi să învăţăm mai mult, să 
asimilăm mai mult sau aşa cum indicam anterior să îndurăm mai mult pentru că la 
final fim mai bogaţi în experienţe de viaţă. 

Am avut ocazia în această săptămână cum este să fim bogaţi şi altfel, chiar 
din punct de vedere afectiv, mental sau material. Acum însă câştigurile care ne vin 
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din partea maleficilor sunt atât de puternice şi atât de solide încât ar putea fi 
momente de referinţă pentru întreaga existenţă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea încredere în puterea 
binelui. Toate lucrurile care ne constrâng azi ajung la bine. În faza incipientă sau în 
timpul derulării lor foarte mulţi ar putea să nu vadă acest lucru, dar fiind avertizaţi 
ar putea să-şi tempereze o parte din pornirile dure, incisive sau dizarmonioase, 
ştiind că până la urmă toate lucrurile se termină cu bine. 
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Săptămâna 29 iulie – 4 august 2013 mută centrul de interes de pe zona 
publică pe viaţa privată. Acest lucru se va întâmpla chiar din prima zi a săptămânii 
când Luna va trece în Taur, participând la împlinirea Ultimului Pătrar, până în 
ultima zi când vom asista la o adevărată delimitare a zonelor personale atât de clar 
şi vizibil încât mulţi vor reuşi să-şi definească propria intimitate mult mai clar şi 
mai bine decât au făcut-o până acum. Aceste elemente personale vor comporta de-a 
lungul fiecărei zile nuanţări specifice, atingând, de asemenea, două ipostaze, cele de 
luni şi cele de miercuri, în care Luna este în Perioada fără direcţie, și aducând o 
diminuare a intensităţii predispoziţiilor astrale favorizând liberul arbitru într-o 
direcţie specifică, aceea la care individul a lucrat cel mai mult până acum. 

Pentru că elementul personal este atât de evident nevoia de celălalt, nevoia 
de complementaritate, de susţinere afectivă, de recunoaştere, de iubire, de iertare 
sunt atât de vizibile şi de intense în această săptămână încât cele mai multe 
probleme, chiar şi acelea care ţin de reacţiile sociale îşi au rădăcina în gradul de 
satisfacţie a individului în relaţia cu el însuşi sau în relaţia de cuplu. Elementele 
foarte evidente ale acestei săptămâni vor fi date de un anume deficit de profunzime, 
dar şi de tendinţa de a copia exemplul celor puternici pentru a avea parte de reuşite 
garantate. În realitate, aceste depersonalizări, aceste ipostaze în care fiinţa se 
goleşte de valorile personale pentru a le îmbrăţişa pe ale altora constituie 
momentul în care oamenii se judecă pe ei înşişi sau sunt puşi în faţa unui tribunal 
imaginar. Consecinţele sunt uşor de dedus, fie învingând oameni reuşesc să-şi 
construiască o stima de sine mult mai bună, fie ajung în punctul în care sunt şi mai 
motivaţi să-şi protejeze şi intimităţile sau valorile personale. 

Despre asta este vorba în săptămâna 29 iulie – 4 august pentru că, în 
realitate, nu doar în ultima zi a săptămânii avem de-a face cu războiul resurselor 
umane, ci de-a lungul întregii săptămâni într-un crescendo foarte interesant. De 
asemenea, în această săptămână avem de-a face din nou cu o accentuare a zodiilor 
de apă, cu o intensificare a tripodului care se evidenţiază pe semne de apă, dar şi 
prin împlinirea unor unghiuri care apar mai rar, aşa cum se întâmplă cu sextilul 
dintre Uranus şi Junon (joi) sau careul lui Junon la Axa Dragonului (vineri). 
Celelalte se împlinesc în fiecare an, fie cele generate de tranzitul lui Marte, fie cele 
generate de tranzitul lui Venus. 

Avertismentul acestei săptămâni este acela de a nu uita recomandarea pe 
care ne-a făcut-o Protagoras: �Omul este măsura tuturor lucrurilor�. În această 
săptămână, mai mult decât orice, vom vedea că propria fiinţă nu reprezintă altceva 
decât măsura tuturor ipostazelor, lucrurilor, stărilor sau încercărilor pe care 
individul în sine le parcurge. 

 
 
Luni, 29 iulie 

Luni  29- 7-2013  7:42    Luna(Ari) --> Taurus 
Luni  29- 7-2013 16:45    Luna(Tau) Sex [Pis] Neptune 
Luni  29- 7-2013 17:41    Luna(Tau) Opp (Sco) Saturn 
Luni  29- 7-2013 18:28    Luna(Tau) Sex (Can) Lilith 
Luni  29- 7-2013 20:43     Sun (Leo) Squ (Tau) Luna(Half Moon) 
Luni  29- 7-2013 22:11    Luna(Tau) Sex (Can) Jupiter 

 
Trecând în Taur, Luna ne va lăsa impresia că foarte multe dintre problemele 

cu care ne-am confruntat în ultima perioadă îşi vor găsi rezolvarea, fie printr-un 
eveniment decisiv, categoric, fie prin faptul că evităm o confruntare dură. 
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Indiferent pe care dintre cele două extreme le vom alege faptul că Luna din Taur 
astăzi trimite un sextil către Neptun şi altul către Lilith o transformă pe aceasta în 
planetă focar într-un triunghi minor şi, prin opoziţia cu Saturn, le face pe toate 
acestea în măsură să deseneze pe cer o configuraţie numită Zmeu. În felul acesta, 
opoziţia pe care Luna o va împlini cu Saturn, adică nesiguranţa în ceea ce priveşte 
stabilitatea materială ori consolidarea unui demers, va fi elementul reprezentativ al 
acestei zile urmând ca spre seară, când Luna şi Jupiter vor fi în sextil, această sferă 
a priorităţilor, această suită de evenimente, de necesităţi sau de episoade ale vieţii 
să-şi extindă sfera către domeniul administrativ sau către alte zone foarte delicate 
pe care le-am răvăşit în ultimele săptămâni. 

În felul acesta, înţelegem că 29 iulie este o zi a extremelor, o zi în care fie 
renunţăm la tot, fie vom considera că putem să o luăm de la capăt pentru că suntem 
bogaţi sufleteşte, material, că avem experienţe, ce povesti, ne amintim ușor ceea ce 
ni s-a-ntâmplat în ultimele săptămâni şi putem din suita aceasta de evenimente să 
construim demersuri îndrăzneţe. 

A trece prin opoziţia cu Saturn implică, la scurt timp, şi a traversa momentul 
de conjuncţie cu Coada Dragonului. Acest moment se va împlini în ziua de mâine, 
însă în seara acestei zile când Luna va fi şi în Ultimul Pătrar va fi în aplicaţie la 
conjuncţia cu Coada Dragonului ceea ce înseamnă că aceste elemente îndrăzneţe, 
nu are importanţă că sunt pozitive sau negative, ţin de o pedeapsă pe care destinul 
ne-o dă. Este vorba despre pedeapsa abundenţei sau pedeapsa sărăciei, a 
prietenilor prea mulţi sau a singurătăţii, pedeapsa acumulărilor inutile care ne 
consumă prea mult timp şi energie pentru a fi administrate sau povara neputinţei 
de a acumula valori solide în această lume, iar aici sunt incluse și elementele care 
ne sunt absolut necesare. 

Înţelegem astfel că foarte importante pentru această zi vor fi cele două sextile 
pe care Luna le va împlini cu Neptun şi cu Lilith, de o parte şi de alta a momentului 
în care Luna împlineşte opoziţia cu Saturn. Aceste două sextile au pe de o parte 
înţelepciunea de a privi episoadele vieţii prin maturitate sau din afară, iar de partea 
cealaltă tendinţa de a închide ochii în faţa unui pericol pentru a explora. Mulţi se 
vor mira cum de aceste două tendinţe pot coabita, cum de într-o singură zi vom 
găsi atât de dinamice şi evidente aceste două trasee, aceste două direcţii importante 
ale vieţii. Nu este ceva neobişnuit, pentru că trăim într-o lume dominată de 
ambivalență şi astăzi nu suntem puşi în faţa unor situaţii noi, ci aceste elemente pe 
care le-am avut în preajma denumite altfel sau susţinute de alte unghiuri doar 
devin prioritare faţă de celelalte. 

Cine crede că se poate coordona după condiţionări, adică să obţină elementul 
care consideră astăzi că-i lipseşte nu după cum a fost indicat în săptămânile 
anterioare sau după cum se arăta suita evenimentelor programate până la toamnă. 
Cine consideră că limitările acestei zile sunt avertismente, de asemenea, se înşeală 
pentru că lucrurile astăzi supravieţuiesc prin plutire. 

Atât din sextilul Luna-Lilith cât şi din cel Luna-Neptun această plutire 
constituie elementul care ne menţine deasupra celorlalţi, care dă putere nevoii de 
transformare sau care aduce inspiraţia genială, cea patronată de tripodul care este 
activ pe zodiile de apă, să se manifestă în zonele cele mai neaşteptate cu putinţă. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton aparte. Evenimentele 
acestei zile ne îmbogăţesc sufletul. Ele nu depind foarte mult de experienţele 
anterioare şi nici nu vor fi consumate de aceste episoade stranii, ci doar sunt 
indicate, în faza incipientă, de lucrurile care au fost evidente până acum. Faptul că 
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astăzi elementele decisive sunt date de două sextile Luna-Neptun şi Luna-Lilith 
înţelegem că, pe de o parte, avem înţelepciunea, credinţa și abilitatea de a extrage 
din evenimentele vieţii un scop, un rost, un ţel, o misiune, iar de partea cealaltă 
plăcerea de a ne arunca în vâltoarea vieţii cu ochii strânşi sau închişi intenţionat în 
fața pericolelor. 

Dacă încercăm să găsim o explicaţie comună evenimentelor care se derulează 
azi vom observa că ele ne bulversează cu atât mai mult cu cât le băgăm mai tare 
înseamă. Cu cât le ignorăm mai mult şi acordăm mai multă credibilitate cunoaşterii 
sau cercetării spirituale cu atât mai mult acestea se vor dizolva. Cu cât vom fi mai 
mult în contact cu agitaţia mentală, cu lucrurile care ne sperie sau care ne încântă 
mai mult sau cele care ne îngrijorează ori care ne tentează prea mult cu plăcere şi 
satisfacţie, cu atât mai obosiţi vom fi în a doua parte a zilei, cu atât mai evidente vor 
fi neplăcerile provocate de redistribuirea energiei din zona abdominale către 
extremităţi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ţine cont de îndemnul astral 
şi anume acela de a aprecia această zi doar din punct de vedere spiritual. Dacă o 
vom privi altfel ea va fi plină de episoade nefericite care consumă din energia pe 
care o numim generic noroc. Astăzi ne consumăm inutil din noroc şi îl vom proteja 
pe acesta doar dacă ne vom îndrepta atenţia către lucrurile spirituale. 

 
Marţi, 30 iulie 

Marti 30- 7-2013  0:47    Luna(Tau) Tri (Vir) Venus 
Marti 30- 7-2013  2:17    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 
Marti 30- 7-2013  5:09    Luna(Tau) Sex (Can) Mars 
Marti 30- 7-2013  7:51    Luna(Tau) Opp [Sco] North Node 
Marti 30- 7-2013  8:53    Luna(Tau) Sex [Pis] Chiron 
Marti 30- 7-2013  8:53    Luna(Tau) Squ [Aqu] Juno 
Marti 30- 7-2013 15:52   Venus (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Marti 30- 7-2013 18:57    Luna(Tau) Sex (Can) Mercury 

 
Faptul că Luna trece azi prin Coada Dragonului ne indică o serie de 

evenimente care se erijează în confirmări negative. Avem confirmarea faptului că 
anterior ne-am înşelat, că am pierdut timpul, că ne-am risipit cheltuind bani sau 
resurse pe lucruri care nu au importanţă. Acum, când Luna trece prin Coada 
Dragonului, avem mustrări de conştiinţă, iar acestea, încă de dimineaţă, când Luna 
şi Junon vor fi în careu, se îndreaptă spre acuzaţii nefondate. Dăm vina pe cei din 
jur evidenţiindu-le o culpă care nu le aparţine şi încercam prin această atitudine să 
minimalizăm slăbiciunile pe care le-am arătat anterior. 

În rest, ziua se construieşte ca o sumă de elemente care hrănesc plăcerea de a 
trăi. Venus şi Pluton, în a doua parte a zilei, îşi împlinesc trigonul lor şi prin 
definitivarea acestui unghi la care lucrează de aproximativ o săptămână încearcă, 
astăzi în mod timid, de mâine încolo mai curajos, prin alăturarea Lunii la acest 
unghi, să mute centrul de interes, de pe zodiile de apă, de pe emoţie, sensibilitate, 
pe zodii de pământ, spirit practic, nevoie de concret. Această tendinţă de a muta 
centrul de interes de pe un segment al personalităţii pe celălalt arată faptul că ne-
am săturat de atâtea emoţii pe care nu le înţelegem sau nu le încadrăm 
corespunzător, că ne-am săturat de atâtea trăiri pe care nu le-am controlat anterior 
şi am devenit sclavii modificărilor generate de acestea, că acum vedem cât de 
periculoase sunt aceste emoţii care nu sunt controlate şi care ne duc spre lăcomie, 
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motivând faptul că abundența care vine spre noi nu a fost văzută ca pe o încercare, 
ci ca pe o oportunitate. 

Acum considerăm că dacă ne separăm de emoţia care ne-a dus spre confuzie 
vom fi şi protejaţi de probleme. Lucrurile se construiesc de o manieră complicată 
pentru că nu doar piramida de pământ este cea care primează azi ori zmeul care se 
construieşte împreună cu opoziţia Pluton-Marte, ce se alătură piramidei, ci faptul 
că pe cer planetele sunt dispuse sub forma unei configuraţii superbe numită Steaua 
lui David care indică existenţa unei energii extraordinare, a unui potenţial ieşit din 
comun pe care vom avea tendinţa de a-l risipi exagerând pe probleme care nu au 
importanţă sau care sunt superficiale. 

Acest lucru se întâmplă pentru că având în spate o lună iulie atât de 
complicată, cu evenimente atât de ciudate, atât de periculoase şi atât de încărcate, 
puţini vor fi aceia care se vor desprinde de toate aceste probleme, care le vor lăsa în 
urmă, nu le vor lua în sens personal şi vor dori să utilizeze acest potenţial 
excepţional depăşind problema care i-a atacat de-a lungul lunii prin înfruntarea ei. 
Aceştia sunt oamenii care au mai lucrat cu noţiuni de genul acesta, sunt persoane 
obişnuite să-şi folosească mintea, sufletul în direcţii constructive, să se preocupe de 
emoţiile lor, de efectul acţiunilor lor, nu să-şi ducă traiul cu capul în nori, nu 
înghiţind toate seminţele care cad din pliscul unei păsări ascunse în nori, 
păcălindu-se că acolo se află o mână a destinului care îi hrănesc. 

Trigonul lui Venus cu Pluton înseamnă şi explorarea acestor plăceri care ne-
au dus în ipostaze complicate. Avem şansa astăzi să înţelegem lucrurile în 
profunzimea lor pentru că spre seară Luna şi Mercur împlinesc un sextil şi acest 
aspect de flexibilizare mentală, de rafinare şi selectare a ideilor se va ridica 
deasupra aspectelor multiple care se află acum pe cerul astral. 

Prin urmare, 30 iulie înseamnă, pe de o parte, confruntarea cu problemele 
sintetice ale lunii iulie, iar de cealaltă parte ne aduce în faţa unui tribunal imaginar 
în care să ne acuzăm, să ne găsim scuze pentru lucrurile pe care le-am parcurs în 
ultima vreme. Indiferent de tabăra în care ne situăm, faptul că Luna trece astăzi 
prin Coada Dragonului arată că ne pedepsim, că avem tendinţa de a extrage din 
trecut lucrurile care în general ne-au frânat. Nu mai contează dacă ne-au frânat 
prin abundență sau sărăcie, dacă au exagerat, în a ne hrăni simţurile ori au căutat 
să ne convingă că se poate trăi şi fără plăceri.  

Toate aceste elemente solicita foarte mult întreaga fiinţă, atât de mult încât 
unii vor rămâne fără puteri, vor fi slăbiţi, se vor simţi mai bolnavi decât s-au 
schimbat ieri, mai înstrăinaţi ori apăsaţi de o problemă care nu le aparţine. 

Această retrospectivă a zilei de 30 iulie construiește un preambul al ultimei 
zile a lunii în care ne vom preocupa exagerat de mult de această retrospectivă. 
Acum lucrurile par amestecate pentru că dispunerea planetară din acest moment 
ne pune în faţa unei varietăţi impresionante de episoade sau de secvenţe sociale. 
Avem posibilitatea de a alege orice, că ne putem îndrepta către orice traseu numai 
că nu dispunem de puterea necesară sau de resurse. Totul pluteşte în jur doar că nu 
le putem atinge, ci doar admira, privi, nici măcar nu le putem înţelege. 

Pentru foarte mulţi faptul că nu pot înţelege lucrurile pe care le văd şi nu le 
pot atinge nu constituie un impediment. Faptul că le au în jur îi mulţumeşte pentru 
că le alimentează speranţa că poate într-o zi acestea le vor aparţine. Nu, niciodată 
lucrurile de acest gen nu ne vor aparţine pentru că ele ţin de trecut. Ele ne-au tentat 
anterior sau au făcut parte din patrimoniul personal și ne apar acum în forma 
aceasta pentru a înţelege care a fost rostul lor. 
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Prin aceasta destinul ne protejează şi ne ajută să înţelegem lucrurile pe care 
anterior, din grabă, din superficialitate sau din neputinţa nu am fost în stare să le 
vedem aşa cum sunt. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi de 
această zi pentru a înţelege că toate lucrurile pe care le vedem azi ne vin din trecut 
şi să le înţelegem aşa cum trebuie în esenţa lor, în profunzimea lor, nu aşa cum ne-
ar plăcea să le vedem. 

 
Miercuri, 31 iulie 

Miercuri 31- 7-2013 18:41    Luna(Tau) --> Gemini 
 
Finalul lunii iulie ne aduce împlinirea unui singur eveniment astral în a doua 

parte a zilei şi anume trecerea Lunii în Gemeni la ora 18:41. Până atunci, Luna va fi 
în Perioada fără direcţie, practic din seara zilei de 30 iulie, până în seara zilei de 31 
iulie, aproximativ 24 de ore. În general, nu este un fapt neobişnuit acest lucru, ci 
acum este neobişnuit pentru că planetele sunt împrăştiate în tot zodiacul, în aşa fel 
încât este surprinzător acest interval de 24 ore în care Luna nu împlineşte la grad 
perfect niciun aspect. 

Această ipostază se traduce prin tendinţa de a ne întoarce la episoade la care 
Luna era activă prin unghiurile pe care le împlinea, adică la episoadele răspândite 
de-a lungul lunii iulie, la diferitele momente ale acestei luni în care am avut de 
înfruntat încercări foarte mari, complicate, apăsătoare, dureroase, sau am avut de 
parcurs tentaţii atât de complicate şi de disimulate, încât ni s-a părut că viaţa a 
comportat schimbări esenţiale. În realitate, schimbările care s-au produs în iulie 
sunt cele care ţin de conştiinţă. Saltul conştiinţei este elementul definitoriu al 
acestei luni şi cu această atitudine trecem în luna următoare considerând că 
progresul pe care l-am făcut la nivelul conştiinţei constituie de fapt cea mai mare 
realizare. 

Sigur, nu putem generaliza, adică nu putem să ne aşteptăm ca toată lumea să 
simtă la fel ori să trăiască această secvenţă astrală în acelaşi mod, ci vor exista şi 
oameni care vor uita de la o zi la alta ce li s-a-ntâmplat, iar dacă se întorc spre 
trecut o fac pentru a se mândri cu lucrurile pe care le-au realizat în mod concret, cu 
funcţiile ori cu bunurile pe care le-au obţinut. Nu se întorc în trecut pentru a se 
smeri, ci pentru a se mândri. Aceste personaje vor avea o zi de 31 iulie anostă. Se 
vor simţi lipsiţi de puteri şi vor indica faptul că simt că se întâmplă ceva cu ei 
pentru că şi în ziua anterioară au traversat o scădere a vitalităţii. Văd în aceste 
semne că pe undeva s-ar putea ca anumite zone ale corpului să cedeze, să nu mai 
susţină demersurile pe care le fac, să nu-i mai ajute, să nu le mai ofere dinamismul 
pe care şi l-ar dori. Văzându-se slăbiţi de puteri, în situaţia în care, în ziua 
anterioară, prin piramida de pământ, au urmărit să se implice în activităţi practic, 
astăzi abordează această călătorie spre trecut prin mersul înapoi. Fac un pas înapoi, 
aşa cum mulţi au considerat de-a lungul lunii (cea mai mare parte a lunii Soarele a 
fost în Rac) şi se întorc asemenea criminalului la locul faptei. Se întorc la stările pe 
care le-au avut de-a lungul lunii iulie însă, din nefericire, cu aceeaşi orbire, cu 
aceeaşi neputinţă de a vedea sau înţelege ceea ce trăiesc. Prin ceea ce se întâmplă 
azi se dovedeşte o dată în plus (dacă mai era nevoie) cât de generos poate fi 
contextul astral al acestei perioade şi cât de pătimaşi pot fi oamenii care nu-şi 
înţeleg problemele, considerând că nu au nicio vină în înmulţirea lor. Faptul că 
mergând înapoi, întorcându-se la locul faptei, la episoadele trecute, le abordează pe 
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acestea cu aceeaşi orbire, arată că sunt singurii răspunzători de faptul că acestea se 
înmulţesc. 

Faptul că spre seară Luna va trece în Gemeni nu arăta decât că vom vorbi 
mai uşor său liber despre problemele pe care le-am parcurs de-a lungul lunii. Nu 
înseamnă că le vom înţelege sau că le vom explica într-un mod mai clar sau 
adecvat. 

Prin urmare, 31 iulie este o zi deosebit de interesantă pentru cei care se 
preocupă de rafinarea structurii sufleteşti. Tendinţa de a ne întoarce în trecut, prin 
golul pe care-l creează Luna, timp de aproximativ 24 de ore cât se află în Perioada 
fără direcţie, adică o treime din tranzitul sau constituie pentru această categorie de 
oameni un foarte mare ajutor şi un imens beneficiu în sensul că fiind în afara 
problemelor urgente, a acelor forţe care-i constrâng să se implice în activităţi ce ţin 
de sfera socială, obligaţiile de familie sau de cele profesionale se pot acum preocupa 
de activităţi spirituale, morale, de cultivare a spiritului prin orice mijloc posibil şi 
asta îi va bucura foarte mult.  

Omul comun, cel care nu caută să-şi rafineze structura, ci îşi trăieşte la 
modul prozaic viaţa va vedea în 31 iulie o zi periculoasă pentru că îl agasează cu 
lucruri pe care doreşte să le uite. Se reîntoarce punctual la anumite evenimente ale 
lunii iulie şi le va împlini cu aceeaşi dramă, cu aceeaşi implicare ori cu aceeaşi 
plăcere necontrolată, adică le va aborda pe acestea cu aceeaşi orbire. Dacă cea mai 
mare parte din zi va fi dominată de acestea, spre seară, după 18:41, când Luna va 
trece în Gemeni va lăsa impresia că el nu este influenţat de ceea ce i s-a-ntâmplat, 
că el îşi poate reveni din orice episod ori că poate lăsa în urma dramele vieţii sale şi 
o poate lua oricând de la capăt. Mai mult va vorbi decât va face şi acest lucru va fi 
vizibil chiar din prima zi a lunii august când vom avea de înfruntat o altă serie de 
evenimente de această dată specifică altui segment şi deci având ca esenţa un alt 
mesaj. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi de ultima zi a lunii 
iulie pentru a călători în trecut, nu în ideea de a ne amplifica aceste drame ori de a 
rememora pasiv episoadele pe care le-am parcurs, ci pentru a ne recupera energia 
pe care am lăsat-o în evenimentele pe care le-am parcurs. Recuperarea energiei din 
trecut este un procedeu iubit de pasionaţii de ezoterism pentru că îi ajută să-şi 
revină după marile încercări ale vieţii în aşa fel încât să facă faţă cu succes oricăror 
confruntări. 
 

Joi, 1 august 
Joi  1- 8-2013  3:36    Mars (Can) Tri [Sco] North Node 
Joi  1- 8-2013  4:03    Luna(Gem) Squ [Pis] Neptune 
Joi  1- 8-2013  6:07    Mars (Can) Squ [Ari] Uranus 
Joi  1- 8-2013 13:32     Sun (Leo) Sex (Gem) Moon 
Joi  1- 8-2013 17:37  Uranus [Ari] Sex [Aqu] Juno 
Joi  1- 8-2013 19:16    Luna(Gem) Squ (Vir) Venus 
Joi  1- 8-2013 19:45    Luna(Gem) Tri [Aqu] Juno 
Joi  1- 8-2013 19:48    Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 
Joi  1- 8-2013 20:45    Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 
Joi  1- 8-2013 22:25   Venus (Vir) Sex [Sco] North Node 
Joi  1- 8-2013 22:48    Mars (Can) Tri [Pis] Chiron 

 
Multe informații despre cât de complicată este luna august aflăm chiar din 

prima zi, când Marte va fi în trigon cu capul Dragonului şi în acelaşi timp când 
Uranus, de asemenea, va împlini un sextil cu Junon, iar când Venus va trimite un 
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sextil către Capul Dragonului reuşind în felul acesta să medieze tendinţa Nodurilor. 
Ca ultim aspect al zilei, dar important pentru această lună, este trigonul lui Marte la 
Chiron. 

După cum se aşează unghiurile în această zi direcţia principală a lunii august 
este indicată din abundență ca fiind marcată de nevoia de a demonstra. Marte în 
Rac, în cădere, ne sugerează faptul că dorinţele trebuiesc reformulate, că nevoia de 
asociere îşi va căuta rădăcinile, originile, sursa tuturor problemelor ori 
complicaţiilor pentru a descoperi piatra filosofală, cheia sau elementul cel mai 
important pe care, folosindu-l, să reuşim să ne ridicăm deasupra problemelor pe 
care le avem. 

În mod firesc, pe o altă poziţie a planetei Marte, acest element ar fi constituit 
un atu, un mijloc prin care oamenii să se pună în valoare mult mai bine, să se facă 
înţeleşi sau să domine în situaţia în care au cu ce, au suficiente resurse sau anumite 
cunoştinţe de care să uzeze. De această dată, cu Marte în cădere, avem de-a face cu 
un deficit de profunzime, cu tendinţa de a copia exemplul celor puternici pentru a 
reuşi să ne găsim un loc apreciat în lume. 

Dacă dorinţele, aşa restrictive cum sunt, reuşesc să ne apropie de un exemplu 
pozitiv ori să se comporte ca un aparat de măsură care identifică valoarea cea mai 
bună pe care un individ ar putea să o folosească, faptul că Uranus retrograd va fi în 
sextil cu Junon, iar de partea cealaltă va fi în careu cu Marte, va aduce un plus de 
criticism pe demersurile cunoscute în aşa fel încât tot ansamblul acestei zile să pară 
a fi o judecată. Că este o judecată aplicată într-un cadru oficial, că este dintr-odată 
construit un tribunal imaginar sau că prin evidenţierea calităţilor unei persoane 
sunt sancționați ceilalţi expunându-i unor trăsături negative de caracter (orgoliu, 
vanitate, invidie) nu mai contează. Va conta faptul că în prima zi a lunii august ne 
confruntăm cu acele dorinţe păguboase care ne duc la pierzanie, la deficit de putere 
ce sunt reziduuri ale unor stări emoţionale complicate, dureroase sau periculoase şi 
care ne menţin într-o stare de superficialitate periculoasă. 

Chiar dacă este luna august, o parte dintre aceste evenimente s-au consumat 
în iulie şi le cunoaştem foarte bine. O parte sunt atât de mult dependente de 
relaţiile în care am investit în iulie încât vom încerca, acolo unde lucrurile nu merg 
de la sine, să le construim o albie artificială pentru a avea satisfacţia că ne 
confruntăm cu probleme pe care le cunoaştem foarte bine. Dacă astăzi Marte este 
vedeta zilei, mâine va fi Venus. Asta înseamnă că lucrurile care ne ies în cale acum, 
acele dorinţe personale care ne întâmpină, mâine devin plăceri vinovate, 
periculoase sau motive de teamă faţă de această desfăşurare. Ceea ce avem de 
parcurs acum, în ceea ce priveşte relaţiile personale, acel segment dominat de 
dorinţe, de pasiune, de eros, trece printr-o restricţie majoră. Atât Marte cât şi 
Venus sunt în cădere, iar asta înseamnă că valorile şi trăsăturile pe care le dezvoltă 
sunt puternic lezate, orientate negativ, formulate greşit sau îl solicită pe individ în 
acele elemente personale pe care nu a putut niciodată să le depăşească. 

Lucrurile devin foarte grave pentru că atât Marte cât şi Venus sunt implicate 
în relaţii majore, cu Axa Dragonului, cu Uranus sau cu Junon şi, în felul acesta, se 
pune o greutate extrem de mare pe relaţii. A pune o greutate mare pe relaţii 
înseamnă a pune o greutate mare pe celălalt, pe aşteptările pe care le avem de la 
celălalt, pe acele elemente în care am investit foarte mult şi care ne-au promis, cu 
sau fără acoperire, că ne vor recompensa prin satisfacţie, prin plăcere, prin 
încântare sau prin succes. 
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Faptul că spre seară Venus împlineşte un sextil cu capul Dragonului ne 
încurajează într-un fel să sperăm în modificări pozitive. Venus are un impact 
negativ asupra destinului prin drama pe care o pune, prin greutatea suplimentară, 
prin sarcinile suplimentare, prin boală, durere, nemulţumire sau prin toate 
lucrurile care apasă conştiinţa şi o forţează să se manifeste într-o anumită direcţie 
însă printre toate aceste lucruri complicate îl convinge pe individ că suferinţa are 
un rost, un scop. Acelaşi lucru vine şi din partea lui Marte care, seara târziu, va 
împlini un trigon cu Chiron. Dacă toată ziua vom fi apăsaţi de probleme pe care nu 
vom şti să le gestionăm corespunzător ori care scapă de sub control (careu Marte-
Uranus) care ne provoacă foarte tare sau care ne duce spre o formă de încântare pe 
care nu reuşim să o controlăm adecvat, care ne enervează prin lucruri nefireşti prin 
formularea tendenţioasă sau prin absenţa lor, atunci când sunt aşteptate, seara 
acestei zile are un efect tămăduitor, terapeutic asupra individului. 

Prin urmare, 1 august este o zi apăsătoare, ea va veni cu mesaje dintr-un 
alt segment, dintr-o altă zonă, dintr-un alt domeniu și vor crea foarte multe 
confuzii. Încadrate greşit aceste mesaje vor lua înfăţişarea problemelor fără soluţie. 
Atunci când sunt încadrate corespunzător ele par simple, intense prin conţinutul, 
dar simple ca rezolvare. Adică cunoaştem foarte bine diagnosticul, el este pus foarte 
precis şi nu trebuie decât să fie respectat un tratament foarte strict pentru a obţine 
vindecarea. Problemele care apar azi nu se complică din nimic, nu ne tulbura inutil, 
ci acest lucru s-ar putea întâmpla doar dacă le încadrăm greşit. Având de-a face cu 
Luna în Gemeni, doza de superficialitate pe care o vom iubi foarte mult azi ne va 
duce într-o zona periculoasă. Oamenii vor refuza să înţeleagă că profunzimile 
sufletului sunt importante şi necesare în vremuri de răstrişte, vor refuza să 
considere că înainte de toate sunt vinovaţi de ceea ce li se întâmplă şi vor căuta să îi 
acuze pe ceilalţi de problemele pe care le au. Parţial, au dreptate, însă drama este 
exagerată cu atât mai mult cu cât sunt aduse în discuţie problemele personale sau 
aceste conflicte se manifestă într-o sferă intimă, în familie sau între prietenii 
apropiaţi. Această dramă este susţinută de faptul că şi Marte şi Venus sunt în 
cădere fiecare au de împlinit atât aspecte pozitive, cât şi negative. Adevărul 
personal îl încântă pe om însă atunci când este împărtăşit el nu găseşte un 
echivalent, deci oamenii nu se sincronizează, nu se înţeleg şi neînţelegându-se 
ajung într-un impas.  

Nu este obligatoriu că aceste poziţii în cădere ale planetelor Marte şi Venus 
să ducă la scandal, la ceartă, ci ele aduc mai curând conflicte interne, frământări, 
nemulţumiri sau tendinţa de autovătămare. Pe de o parte Marte aduce azi tendinţa 
de autovătămare prin dorinţe bizare, nefireşti, de a cuceri lumea sau de a o domina 
atunci când ea s-a declarat prietenă, iar mâine prin opoziţia lui Venus cu Chiron 
aceste dorinţe somatizează. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta bucuria şi încântarea 
în toate aceste complicaţii sociale pentru a le da un rost, un scop înălţător sau unul 
elegant. Prin rafinament subtil, moral, toate aceste probleme care vin spre noi azi şi 
care poartă amprenta lipsei de control se transformă într-o energie binefăcătoare. 
Dominând dorinţa azi vom face în aşa fel încât mâine plăcerea să nu devină o 
problemă de sănătate. 
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Vineri, 2 august 
Vineri  2- 8-2013  5:41    Juno [Aqu] Squ [Sco] North Node 
Vineri  2- 8-2013  9:32   Venus (Vir) Opp [Pis] Chiron 
Vineri  2- 8-2013 23:35   Venus (Vir) Sex (Can) Mars 

 
2 august continua o serie de evenimente care s-au manifestat în ziua 

anterioară şi în care Marte era protagonistul principal insistând astăzi pe vibraţiile 
planetei Venus aflată în cădere. Aşa cum am văzut şi în analiza aplicată zilei 
anterioare, există o legătură între prima şi a doua zi a lunii august în sensul că se 
manifestă un anume deficit educaţional provocat şi de tranzitul Lunii prin Gemeni, 
dar şi de direcţionarea greşită a energiei marţiene (dorinţa) sau a energiei 
venusiene (plăcerea) ceea ce va face din aceste două intervale zile de pedeapsă sau 
de judecată, zile în care mulţi oameni vor fi tentaţi să renunţe la valorile personale 
pentru a îmbrăţişa exemplul celor puternici pentru că se vor gândi că, procedând 
aşa, vor deveni ei înşişi puternici, eficienţi sau apreciaţi de cei din jur. 

O componentă care apare în cursul zilei de astăzi şi care ieri s-a manifestat la 
o intensitate mult mai mică este faptul că Luna se află în această zi până în 
dimineaţa zilei următoare (sâmbătă, 3 august) în Perioada fără direcţie. Înţelegem 
de aici că direcţiile generale sau fundalul acestei zile, îi va motiva pe oameni să nu 
se implice în acţiuni sociale foarte dinamice şi, prin această pasivitate să considere 
că nu fac altceva decât să traverseze ipostaze care sunt deja decise. Acestea pot fi 
decise de activităţile zilei anterioare, de abuzurile de ieri sau de neînţelegerile pe 
care le-am manifestat în această direcţie. 

Astăzi, chiar de dimineaţă, Junon va împlini un careu la Axa Dragonului 
punând la grea încercare sinceritatea relaţiilor în care suntem implicaţi, 
colaborările pe care le avem cu prieteni apropiaţi sau cu anumiţi membri ai 
familiei, dar şi disponibilitatea pe care o vom dovedi în situaţii limită. Aceste 
situaţii limită se vor manifesta tot de dimineaţă când Venus şi Chiron îşi vor 
împlini opoziţia pe care o formează de o săptămână. De asemenea, seara târziu, cu 
puţin timp înainte de miezul nopţii, Venus va împlini un sextil cu Marte, aducându-
ne în punctul în care să înţelegem că toate evenimentele pe care le-am parcurs în 
prima şi a doua zi a lunii august au un scop, iar acela este unul eminamente pozitiv. 
Am văzut acest lucru şi în ziua anterioară când Venus şi Capul Dragonului au fost 
în sextil şi când am fost constrânşi, forţaţi să considerăm că toate lucrurile nu au 
cum să meargă decât în direcţia pozitivă. Acum, când Venus şi Marte sunt în sextil, 
avem şi prima confirmare clară, indiscutabilă, a unei revigorări. Această formă de 
revigorare neagă orice implicare personală în acţiunile specifice acestor două zile, 
mai ales că azi Luna, fiind în Perioada fără direcţie oamenii vor fi mai leneşi, mai 
retraşi, mai interiorizaţi, vor prefera să acţioneze mai puţin, să asculte mai mult, să 
acumuleze mai mult. 

Opoziţia pe care Venus şi Chiron o împlinesc şi care pare să fie elementul 
central, axul unei configuraţii numită Zmeu formată cu o parte din planetele din 
zodiile de apă ne îndeamnă să considerăm că lucrurile pe care le-am gândiţi ieri, ce 
ţin de automotivație, de îndreptarea atenţiei spre aspectul pozitiv al vieţii, de 
sporirea optimismului sau a încrederii că nemulţumirea se aproprie de final devin 
astăzi, prin raportarea la marile biografii exemple de putere, de rezistenţă. Faptul 
că Venus şi Chiron se opune scot în evidenţă în primul rând o problemă de factură 
fiziologică sau de comportament, un deficit de putere, o slăbire organică, o 
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neatenţie care va semăna foarte mult cu ipostaze pe care le vom citi în biografiile 
marilor personalităţi. 

Prin acest neajuns considerăm că ne asemănăm cu acele personaje şi 
singurul element pozitiv şi demn de luat în seamă pe care îl vom observa în special 
la finalul zilei va fi sporirea stimei de sine. 

Dacă luăm în calcul faptul că activitatea şi dinamismul din zilele anterioare a 
avut o componentă negativă, cea tangenta la lipsa de control, faptul că astăzi 
suntem uşor apatici, că luăm într-un ritm lent scoate în evidenţă chiar diminuarea 
acestei note agresive şi ne ajută să scoatem la lumină sentimentele pozitive sau 
bună convieţuire faţă de nişte personaje pe care până acum nu le-am agreat. 

Prin urmare, 2 august reprezintă o ipostază în care mulţi vor primi 
eticheta de persoane neserioase. Devin aşa în ochii celorlalţi pentru că-şi modifică 
ritmul de lucru, că se împotrivesc unor demersuri comune, că refuză să se asocieze 
sau să se integreze într-o structură care nu pare să fie viabilă sau nu pare să aibă 
asupra membrilor săi o influenţă sănătoasă.  

Dacă privim această tendinţă în ansamblul general al verii lui 2013 observăm 
că această retragere, această modificare de ritm înseamnă retragerea din faţa unui 
pericol. Pericolul este clar, iminent, el pluteşte în jur şi poarta acum denumirea de 
ghinion. Dacă la unii se manifestă mai puţin, adică doar se împiedică sau au scăpat 
diverse obiecte din mână, careul lui Junon din Vărsător la Axa Dragonului de pe 
axa Taur-Scorpion înseamnă pentru unii accidente grave, căderi de la înălţime sau 
lovituri puternice aplicate în acel instrument care este folosit pentru mobilitate. Fie 
că ne referim aici la deplasarea fizică (picioare), fie că ne referim la mobilitatea 
mentală setul de reguli morale la care apelează un individ atunci când face evaluări 
sau aprecieri ale mediului ori ale celor din jur. 

Detaşarea din faţa unui pericol înseamnă un mare noroc, acela de care nu au 
parte cu toţii, dar care se distribuie în mod egal pentru fiecare. Observăm acest 
lucru abia spre sfârşitul zilei, cu puţin timp înainte ca Venus şi Marte să-și 
împlinească sextilul lor. Venus şi Marte din cădere atunci când acţionează separat 
abuzează, iar când îşi unesc forţele cântăresc totul de o precizie de-a dreptul 
impresionantă, adică va da fiecăruia exact cât merită, nimic mai mult, nimic mai 
puţin. Suprimarea emoţiilor, stingerea oricărei umbre de subiectivism constituie 
unul din elementele reprezentative ale acestui sextil între cele două planete aflate în 
cădere. 

Pentru cei care desconsideră aceste avertismente astrale sau care preferă să 
le uite dacă au fost formulate prea amplu sau altfel decât pe gustul lor, ziua va 
deveni încărcate de evenimente apăsătoare. Nu vor putea şi nici nu vor şti să 
definească ce anume îi încurcă, de ce planurile le sunt date peste cap, de ce nu pot 
finaliza ceea ce încep şi de ce sunt toată ziua în căutarea unor plăceri şi nu sunt 
mulţumiţi atunci când le întâlnesc. Aceştia sunt cei care anterior au abuzat de 
încrederea celorlalţi, iar acum, prin impactul Axei Dragonului sunt pedepsiţi, adică 
sunt puşi în fața consecinţelor propriilor fapte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a medita asupra ideii de 
judecată sau pedeapsă. Astăzi prin unghiurile care se împlinesc, dar şi prin 
conexiunile pe care aceste unghiuri le fac împreună cu altele care au produs deja 
roade, ideea de judecată nu este altceva decât o confruntare cu consecinţele 
propriilor fapte. 
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Sâmbătă, 3 august 
Sambata  3- 8-2013  7:29    Luna(Gem) --> Cancer 
Sambata  3- 8-2013 16:47    Luna(Can) Tri [Pis] Neptune 
Sambata  3- 8-2013 18:25    Luna(Can) Tri (Sco) Saturn 
Sambata  3- 8-2013 20:00    Luna(Can) Con (Can) Lilith 

 
Trecerea Lunii în Rac ne aduce o altă stare de spirit. Devenim mai 

melancolici, mai sensibili, mai romantici, mai visători. Prin această trecere a Lunii 
în domiciliu o parte din cei care au fost activi de la începutul săptămânii până acum 
iau parte la modul foarte dur cu consecinţe ale propriilor minciuni. De altfel, 
întreaga zi va sta sub semnul cuvintelor spuse sau scrise într-un mod tendenţios ca 
şi cum fiecare doreşte să-şi exploreze limita propriei înţelegeri sau a vocii. 

În a doua parte a zilei Luna şi Neptun se vor întâlni într-un trigon, de 
asemenea se va împlini şi un trigon intre Luna şi Saturn, cu puţin timp înainte ca 
Luna să atingă o conjuncţie cu Lilith. Asta înseamnă că Luna se integrează în 
tripodul pe care-l avem pe semne de apă şi care aduce o puternică şi evidentă 
expansiune a conştiinţei. Totul va fi raportat la simţuri, la starea de confort, la 
modul cum se simte un individ într-un anumit mediu. Mulţi devin azi capricioşi 
motivând că nu se simt bine într-un anumit loc ori că sunt în căutarea unei zone de 
confort şi asta nu scoate în evidenţă decât faptul că au o impresie prea bună despre 
sine, una greşită pentru că cer ca și cum știu precis că merită să primească. Ei se 
simt nevinovaţi, imaculaţi şi găsesc foarte multe circumstanţe atenuante pentru 
greşelile pe care le-au făcut până acum. 

Impactul lui Lilith asupra Lunii, prin conjuncţia pe care acestea două o vor 
împlini spre seară transforma întreaga zi într-un joc al adevărului şi al minciunii, al 
luminilor şi umbrelor, al informaţiilor esenţiale şi al celor lipsite de valoare. Toate 
mergând către tendinţa de separare motivată astăzi prin nevoia de a discerne, de a 
vedea adevărul clar şi limpede în faţă, chiar dacă exprimarea lui va fi un pic 
deficitară. În felul acesta, ziua va fi marcată de tendinţa de a controla sau de 
necesitatea de a munci, de a depune efort, de a lucra pentru a controla un anumit 
segment. 

Lezarea Lunii de către Lilith prin conjuncţia lor va face casă bună cu careul 
pe care Soarele îl face la Axa Dragonului şi care se va împlini la grad perfect mâine. 
Asta înseamnă că vor fi afectate în mod egal toate persoanele, indiferent de sex, de 
orientare, de preferinţe, indiferent de zona spre care se îndreaptă, indiferent că se 
axează pe cercetarea spiritului sau că sunt fiinţe puternic legate de elementul 
material. Cu toţii suntem afectaţi de confruntarea cu efectele negative ale propriilor 
acţiuni. 

Prin urmare, 3 august este o zi de mare consum interior. Din dorinţa de a-
și descoperi acele profunzimi ale personalităţii sau ale spiritului foarte mulţi se 
opresc în drum, se simt atraşi de ceea ce străluceşte cel mai tare ori de gustul 
primului fruct pe care-l consumă. Aceste impresii pe care le culeg le modifică 
atitudinea faţă de sine şi devin prea încrezători, adică încrezători într-un mod greşit 
pentru că se vor considera curaţi la suflet, imaculaţi, total lipsiţi de vreo vină sau 
situaţi în afara oricăror mecanisme negative. În realitate se bucură atât de mult de 
privilegiile pe care le au, de lucrurile intime, de un confort personal, de o satisfacţie 
pe care o au vizionând un episod sau privind ceva încât vor avea tendinţa, de dragul 
plăcerii, să anuleze un adevăr dureros. Anulându-l, se comportă ca şi cum nu 
există. Neexistând va considera că acel adevăr nu-l poate atinge său nu-i poate 
schimba în niciun fel statutul, imaginea sau stima de sine. 
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Aceste elemente nu pot fi anulate în totalitate, timpul, ca şi impresiile, ca şi 
banii, ca şi apa, toate curg către o finalitate sau pur şi simplu în virtutea unor forţe 
subtile care alimentează această succesiune a secvențelor de transformare. 

Mulţi se vor trezi că gândesc sau chiar spun cu voce tare �Îmi este prea bine 
ca să mă schimb�, �Mă simt prea bine aici şi nu vreau să mai plec�, �Sunt prea 
mulţumit cu ceea ce am şi-mi doresc altceva� însă aceasta nu este decât o scânteie 
dintr-un foc prea puternic şi prea mare care să nu ardă usturător ceea ce atinge. 

Dacă raportăm ipostaza acestei zile la contextul acestei veri înţelegem că 3 
august este o zi în care ne răsfăţăm, ne alintăm, pierdem timpul, vremea, suntem 
mofturoşi sau lansăm pretenţii gratuite pentru a ne aduce aminte cum eram în 
perioada copilăriei sau a tinereţii, cum ne comportam atunci când situaţia 
materială ne permitea să ne extindem către această zonă. Ceea ce ne amintim ne 
face plăcere, însă nu o putem menţine pentru că acum statutul, nivelul material sau 
cel al resurselor este diferit faţă de cum era în trecut. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a transforma energia Lunii din 
domiciliu din răsfăţ în candoare. Candoarea este o stare specifică unei perioade 
foarte fericite a vieţii, numită copilărie. O copilărie fără inocență şi candoare este o 
copilărie distrusă, iar astăzi uitând de candoare şi întorcându-ne către tinerețe sau 
chiar către perioada copilăriei, către lucrurile pe care le făceam atunci sau pe care 
le-am acumulat în perioada aceea le secătuim de putere, le îmbătrânim sau le 
distrugem. 

 
Duminică, 4 august 

Duminica  4- 8-2013  0:55    Luna(Can) Con (Can) Jupiter 
Duminica  4- 8-2013  2:47    Luna(Can) Opp [Cap] Pluto 
Duminica  4- 8-2013  4:13     Sun (Leo) Opp [Aqu] Juno 
Duminica  4- 8-2013  8:12    Luna(Can) Tri [Sco] North Node 
Duminica  4- 8-2013  8:37    Luna(Can) Squ [Ari] Uranus 
Duminica  4- 8-2013  9:26    Luna(Can) Tri [Pis] Chiron 
Duminica  4- 8-2013 12:57     Sun (Leo) Squ [Sco] North Node 
Duminica  4- 8-2013 13:05    Luna(Can) Con (Can) Mars 
Duminica  4- 8-2013 14:57    Luna(Can) Sex (Vir) Venus 
Duminica  4- 8-2013 18:05     Sun (Leo) Tri [Ari] Uranus 

 
Contextul astral al ultimei zile aparținând acestei săptămâni ne scoate în 

evidenţă faptul că dinamica zilei de sâmbătă, 3 august se continuă. Lucrurile nu 
rămân în stadiul acela, ele merg după propriul curs, după programul pe care 
conjuncturile astrale sau forţele cosmice l-a stabilit din timp. Astăzi Soarele şi 
Junon îşi împlinesc opoziţia pe care o construiește de ceva vreme şi de asemenea 
Soarele îşi împlineşte careul la Axa Dragonului pe care-l formează de cel puţin o 
săptămână. Spre seară, Soarele şi Uranus vor împlini la grad perfect un trigon. 

Ultima zi a săptămânii este una domina de Soare prin două aspecte negative 
şi unul pozitiv care pun o imensă greutate pe deciziile personale, pe factorul 
neprevăzut, pe tendinţa de a distruge tot ceea ce avem în jur pe baza unei 
promisiuni sau pur şi simplu de dragul de a gusta din nesiguranţă. 

Ceea ce vine spre noi prin conjuncturile acestei zile poartă amprenta 
separării. Astăzi ne confruntăm cu o formă de revoltă care ar putea să poarte 
denumirea de �războiul resurselor umane�. Cu toţii manifestăm azi o mare dorinţă 
de a proteja valorile personale, de a ne găsi un loc adecvat pentru a ne duce mai 
departe un plan personal. Unghiurile sunt însă puternice şi intense prin faptul că 
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Luna va împlini azi o conjuncţie cu Jupiter şi implicit o opoziţie cu Pluton, apoi va 
fi în trigon cu Capul Dragonului, în careu cu Uranus şi în trigon cu Chiron. La prânz 
va împlini o construcţie cu Marte, iar în a doua parte a zilei un sextil cu Venus. 
Toate aceste unghiuri pe care ea le împlineşte din domiciliul său vine cu un mesaj 
de comandă, unul menit să dicteze sensul şi direcţia către care ne îndreptăm. Unii 
vor manifesta o anume reticenta faţă de proiectele ample. Pentru ei conjuncţia 
Lunii cu Jupiter înseamnă prosperitate personală, confort personal, grijă pentru 
cămin, familie, copii, parinți, bunici. Apoi opoziţia cu Pluton înseamnă lupta cu 
factorul social care corodează stabilitatea familiei. Va înţelege apoi că toate aceste 
lucruri pe care le gândeşte pentru familie şi împotriva celorlalţi reprezintă baza 
care îi dă un statut, care îl ajută să şi-l definească sau îi sporeşte stima de sine. 
Aceasta îşi are rădăcinile înfipte puternic într-o legătură de factură afectivă. Simte 
că nu are nicio obligaţie faţă de nimeni însă îi face plăcere să se ataşeze de lucrurile 
care nu-i opun rezistenţă. Ceea ce-i opune rezistenţă devine arid, se va situa în 
afară structurii sale şi va fi respins. 

Astfel, careul Lunii cu Uranus va delimita această categorie socială de 
oameni care sunt pentru familie şi pentru cei apropiaţi, de fluşturatici, de cei care 
trăiesc de azi pe mâine, de cei care nu visează altceva decât să întâlnească un 
personaj care să investească în ei pentru că ei să se simtă bine şi să fie desfătaţi cu 
toate plăcerile simţurilor. Şi unii, şi ceilalţi vor primi din partea destinului o 
lovitură destul de importantă. Cel care-şi protejează familia va fi constrâns să ridice 
totul, să spună �Eu sunt liderul. Cu mine discuţi, nu-mi distrugi familia decât dacă 
treci de mine�, iar ceilalţi se vor vedea în faţa unei sărăcii surprinzătoare. Nu găsesc 
persoana potrivită, nu au resursele necesare sau pur şi simplu nu doresc să 
investească într-un demers riscant. Doresc doar să aștepte, să primească fără să 
rişte nimic. Aşa înţeleg ei că îşi protejează valorile personale acelea care sunt 
respinse total de un familist convins sau cel care urmăreşte să construiască ceva în 
viaţă, nu neapărat să consume. Contextul astral fiind obiectiv şi bazându-ne pe 
unghiurile care se împlinesc azi nu putem să emitem păreri despre niciunele dintre 
aceste categorii. Nu putem şti care sunt mai câştigaţi sau care dintre cele două 
tabere protejează mai bine. Putem însă să ne aşteptăm ca, traversând un context 
foarte agresiv care modifică nivelul conştiinţei şi o extinde pe aceasta către noi 
limite, mulţi indivizi să manifeste o anume agresivitate atunci când li se invadează 
zona intimă. Cei care-şi extind zona intimă şi asupra membrilor familiei se simt 
obligaţi să-i protejeze, ca şi cum şi-ar proteja propriile valori. Ceilalţi însă care-şi 
reduc zona intimă la propriile persoane, la propriile idei şi aceştia puţini la număr, 
nu-şi vor folosi energia pentru a-şi proteja, ci pentru a căuta, adică vor consuma 
aceeaşi cantitate de energie, însă în altă direcţie. Fiecare din cele două tabere vor 
judeca cealaltă parte şi vor spune: �Eu aşa nu vreau să fiu niciodată!�. 

La aceste trăsături se reduce opoziţia Soarelui cu Junon, asta înseamnă o 
greutate teribilă pusă pe relaţii şi dacă aceste atitudini sau conexiuni vor scăpa de 
sub control, adică dacă aceste conflicte de factură internă vor ieşi pe zona publică şi 
vor fi implementate că valori sau etaloane (careul Soarelui la Axa Dragonului) 
atunci consecinţele faptelor nu mai pot fi anticipate prin unghiurile care se 
împlinesc azi. Trecem de pe conflictul cunoscut pe ipostaze neprevăzute, adică de 
pe cele două unghiuri negative împlinite de Soare cu Junon şi Axa Dragonului pe 
trigon Soare-Uranus care, în principiu, anunţă o expansiune către noi zone, însă nu 
ne spune absolut nimic despre riscurile la care ne expunem ajungând în zonele 
respective. 
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Prin urmare, finalul săptămânii se transformă într-o ipostază riscantă. 
Astăzi un gând banal de separare poate deveni faptă sau poate atrage impresii 
similare şi, prin intermediul acestora, şi persoanele care gândesc la fel. Oamenii, 
fuzionând prin intermediul acestor atitudini, se trezesc dintr-odată că participă la 
cruciade. Aceste cruciade pot lua înfăţişarea unor războaie numite generic şi 
�războaie ale resurselor umane�. Aceste resurse umane sunt greu de investigat 
pentru că plaja este extrem de vastă. Toate aceste direcţii indiferent de zona din 
care provin, au ca element central nevoia de a proteja o valoare personală. Dacă 
această valoare personală se află într-o formă extinsă şi asupra oamenilor din jur, 
asupra obiectelor, asupra rezultatelor ori titlurilor onorifice/ştiinţifice pe care le-
am adjudecat, cantitatea de energie de care dispune respectiva persoană va fi 
utilizată pentru a conserva. Ceilalţi care şi-au redus zona intimă la propria 
persoană şi la cele câteva valori pe care le au acumulate în timp îşi vor folosi 
energia personală pentru a ţinti către o altă zonă de confort.  

Aceeaşi cantitate de energie va fi folosită și-ntr-un caz, şi-n celălalt şi tocmai 
de aceea astăzi nu se va ajunge la un consens în confruntări care se manifestă pe 
zona publică. Cei care scot această confruntare din zona personală, din zona intimă, 
care o duc pe zona publică sau, mai rău, care o transformă pe aceasta în etalon al 
demersurilor revendicative vor ajunge într-o zonă a riscului asupra căreia acum nu 
putem emite nicio părere. Nu putem şti care sunt pericolele care apar dincolo de 
această zonă a riscului, însă ştim că, în mod sigur, indiferent de tabăra în care se 
află, cei care procedează aşa devin vulnerabili. 

În interiorul grupului oamenii discută ca şi cum au stabilit deja sentinţa pe 
care doresc să o aplice celorlalţi. Privite din exterior aceste grupuri par prea mult 
înclinate să judece gratuit, par chinuiți de propriile probleme, inflexibile şi dispuse 
mai mult să se consume fără rost. 

Războiul resurselor umane poate însemna şi sfârşitul rezervelor. Tocmai de 
aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a nu abuza de dinamismul pe 
care-l presupune activarea intensă a zodiei Rac. Racul este o zodie cardinală care, 
atunci când acţionează, are o forţă şi o duritate care poate rivaliza cu oricare dintre 
celelalte semne ce au demonstrat până cum vocaţia puterii. Nu trebuie să abuzăm 
astăzi de această forţă şi nici de dinamismul pe care-l conferă această zodie pentru 
că toate aceste lucruri ne duc spre un risc pe care nu-l putem evalua acum. A ne 
proteja valorile personale înseamnă a le iubi, iar iubirea se află în afara oricărei 
forme de competiţie. 
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Săptămâna 5-11 august 2013 aduce o temperare a direcţiilor pe care le-au 
susţinut săptămânile anterioare, aducând o modificare vizibilă pentru toată lumea, 
o ieşire din contextul pericolului care îngrozeşte, a episoadelor neprevăzute şi 
îndreptându-l pe individ spre o zonă de confort pe care o poate controla mult mai 
bine sau asupra căreia poate mult mai uşor decât anterior să emită păreri, aprecieri 
ori să dea verdicte. 

Sigur, nu este cazul să ne aşteptăm ca lucrurile să se schimbe substanţial, ci 
doar să ne ducă într-o zonă în care nu mai suntem agresaţi prin intensitate, însă o 
parte a conţinutului astral rămâne şi el se exprimă prin informaţiile care au fost 
colectate până acum. Rezultanta este însă una pozitivă. Ceea ce pierde individul nu-
i mai foloseşte şi tocmai de aceea este indicat să ne bucurăm că lucrurile se 
desprind, că scăpăm de boala care ne-a făcut celebri, de suferinţa care ne-a dat 
celorlalţi drept exemplu sau de efortul pentru susţinerea unei structuri false. 

Joi, când se împlineşte careul lui Jupiter cu Pluton, dar şi când Mercur va 
trece în Leu ne va fi cel mai greu să acceptăm această schimbare. Cu timpul însă 
vom vedea că lucrurile sunt construite într-un mod greu de schimbat ori de ajustat 
şi că acest episod al relaxării după o tensiune foarte mare ar fi trebuit să fie 
anticipat. Pe mulţi însă îi va lua prin surprindere şi această dezordine o vor duce cu 
ei în următoarele patru săptămâni, până la următoarea Lună nouă. 

Finalul săptămânii ne găseşte pierduţi în detalii lipsite de suport ori de 
importanță. Mulţi abia acum văd cât de puternice sunt schimbările şi cât de slabi se 
dovedesc a fi atunci când doresc să le menţină aşa cum sunt. 

Astfel, săptămâna 5-11 august este una care promovează autenticul, însă 
naşterea ori renaşterea lui se face prin suferinţă pentru că, până la urmă, nici 
suferinţa nu ne este utilă. Cei care lucrează cu energia ştiu că a trăi în spirit implica 
a promova acest concept al sublimării realităţii simţurilor şi prin acest proces 
mistic multe fiinţe remarcabile reuşesc să înfăptuiască acele minuni, adică 
fenomene care sfidează legile firescului. Tocmai de aceea firescul neobişnuit al 
acestei săptămâni ne îndeamnă la a descoperi realitatea de dincolo de aparenţe, 
adică acele elemente cu care lucrăm în orb şi care se dovedesc a fi mult mai 
importante decât cele pe care le lăudăm, le slujim şi le elogiem atât de mult în viaţa 
laică. 

 
 
Luni, 5 august 

Luni  5- 8-2013  9:48    Luna(Can) Con (Can) Mercury 
Luni  5- 8-2013 19:57    Luna(Can) --> Leo 

 
Parcurgerea de către Lună a ultimului segment al domiciliului său înseamnă 

pentru omul obişnuit expunerea în fața unor riscuri extrem de greu de explicat sau 
integrat. Astăzi, chiar de dimineaţă, Luna va împlini o conjuncţie cu Mercur şi 
acesta va fi singurul unghi pe care-l va împlini înainte de trecerea sa din Rac în Leu 
care se va împlini seara târziu în jurul orei 20:00. Conjuncţia Luna-Mercur devine 
azi izolată. Nu are însă statut de planetă izolată, ci doar statut de conjuncţie izolată 
în sensul că trăsăturile acesteia nu vor primi influxuri pozitive, dar nici negative de 
la celelalte, iar cele negative, nu vor primi imbolduri speciale şi nici direcţii 
importante spre care să se îndrepte în virtutea unor mesaje sau demersuri care au 
fost iniţiate anterioare. 
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Faptul că Luna şi Mercur se întâlnesc pe zodia Rac constituie un imens 
beneficiu pentru cei care se folosesc de memorie, care doresc să facă apel la 
evenimente trecute sau care au avut până acum probleme cu retrăirea unor 
episoade sau cu rememorarea acestora. Din nefericire, doar Luna se simte bine în 
acest semn, Mercur este constrâns de intensa trăire afectivă la care este expus fiind 
mai curând tentat să fie flexibil la a trăi sau retrăi anumite segmente, decât în a 
explora anumite întâmplări noi. 

Această întâlnire a Lunii cu Mercur reprezintă pentru astrologi ipostaza 
cosmică în care sunt evitate riscurile, dar şi momentul în care evoluţia este stopată. 
Acest blocaj al evoluţiei va fi argumentat prin evenimente încărcate de puternice 
trăsături negative. Ne amintim de ceea ce ne-a deranjat cel mai mult, ceea ce ne-a 
durut, ce ne-a apăsat ori pur şi simplu retrăim aceleaşi secvențe de care nu ne 
putem desprinde indiferent de condiţiile care ne sunt impuse sau de factorii social 
care pun asupra noastră o greutate pentru a ne transforma şi, implicit, pentru a 
lăsa în urmă aceste reziduuri. 

Calitatea principală a acestei condiţii, acum, pe contextul astral care 
accentuează pe de o parte zodiile de apă, iar de cealaltă Zmeul care se împlineşte cu 
tripodul de pe semnele de apă împreună cu Pluton, ne îndeamnă către o formă de 
revoltă orientate împotriva tradiţiei. Cei care susţin demersuri complicate cei care 
până acum s-au implicat cu dedicaţie în anumite etape ale unor proiecte se vadă 
cum constrânşi să renunţe. Asta înseamnă demisia lor sau renunţarea la 
promisiunile pe care le-au făcut până acum. Mercur în Rac nu activează de unul 
singur, are un argument extrem de personal, unul bazat pe secvenţe pe care le-a 
trăit şi după ce s-au consumat le-a gândiţi şi le-a regândit până când a ajuns la 
concluzia la care a ajuns în această zi. Evenimentele tragice ale acestei zile nu pot fi 
întâmplătoare, ci reprezintă doar efectul unor abuzuri care au fost făcute asupra 
individului în săptămânile anterioare. Ne referim aici nu doar la intervenţiile 
negative pe care anumite personaje le-au făcut asupra celorlalţi, ci şi la abuzurile pe 
care unii indivizi le fac asupra propriilor persoane. Gândind şi regândind toate 
aceste secvenţe pe care le parcurg consideră că sunt bine informaţi, că sunt bine 
fixaţi pe poziţiile pe care le au şi că prin a da curs îndemnurilor de această factură 
evită riscuri importante. În realitate, ei nu fac decât să alimenteze o dramă 
personală care acum nu are soluţie. Faptul că Mercur şi Luna, prin conjuncţia lor, 
se postează într-o zonă a zodiacului spre care nicio altă planetă dintr-o altă poziţie 
a zodiacului nu trimite unghiuri majore arată faptul că dramele acestei zile, până 
spre seară, în jurul orei 20:00 când Luna va trece în Leu, sunt izolate. Seara acestei 
zile, prin trecerea Lunii în Leu, reprezintă şi evadarea dintr-o formă de pasivitate, 
argumentată foarte bine prin oboseală, dezamăgire sau printr-o dramă interioară 
care va fi evidentă mai mult prin durere decât prin conjuncturi imposibile. 

Trecerea Lunii în Leu înseamnă încălzirea sentimentelor şi evadarea din 
această dramă. Nu înseamnă că foarte multe lucruri se vor schimba în mod 
substanţial, ci înseamnă că starea sufletească va reveni la normal ori se vor încălzi 
acele sentimente de care de-a lungul zilei am fost privaţi. 

Prin urmare, 5 august înseamnă ziua în care gândim eronat tot ceea ce am 
parcurs de la începutul lunii august până acum, dar şi ceea ce ne amintim că ni s-a-
ntâmplat în iulie. Faptul că Luna şi Mercur se întâlnesc într-o conjuncţie şi aceasta 
devine izolată pe finalul zodiei Rac arată că puţini vor fi aceia care îşi vor integra 
corespunzător în mediul social dramele personale. Cei mai mulţi vor fi extrem de 
subiectivi, adică vor fi extrem de motivaţi să se rupă de contextul care ar putea să le 
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explice clar şi lucid elementele pe care le parcurg. În felul acesta, izolându-se 
consideră că evită un risc şi, în realitate, nu-şi dau seama că nu evită un neajuns, ci 
pur şi simplu se desprind de procesul evoluţiei. Revolta va fi, de asemenea, un 
element reprezentativ al acestei zile, fie că în prima parte, până la ora 20:00 se va 
explica prin episoade invocate punctual şi care sunt tangente la dramele personale 
ori la anumite secvenţe negative pe care individul le-a parcurs, fie că, după ora 
20:00 se va manifesta o anume revolta împotriva a ceea ce este tradiţional 
considerând că sfidând regulile pe care oamenii le acceptă necondiţionat se impune 
o nouă tradiţie aceea a individului care o dictează. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi că dramele nu 
reprezintă altceva decât reziduuri afective. Acestea vor fi mult mai clare şi mai 
lucide după ora 20:00 când Luna va trece în Leu şi când aceste secvenţe dramatice 
vor fi trecute în rezervă. Încălzindu-se, aceste sentimente vor realiza că, de fapt au 
dreptul al viaţă şi că nu sunt agresate aşa cum s-a crezut anterior. Astfel, ele nu vor 
mai fi orientate către revoltă, demisie, izolare, ci pur şi simplu către o stare de 
confort pe care individul şi-o va argumenta prin elemente banale. Nu contează dacă 
sunt sau nu banale, ci important este că, înţelegând faptul că dramele afective sunt 
pe acelaşi nivel cu reziduurile, individul se va elibera de ceea ce îi consumă inutil 
energia personală. 

 
Marţi, 6 august 

Marti  6- 8-2013  6:53    Luna(Leo) Squ (Sco) Saturn 
Marti  6- 8-2013 18:12    Luna(Leo) Opp [Aqu] Juno 
Marti  6- 8-2013 19:53    Luna(Leo) Squ [Sco] North Node 
Marti  6- 8-2013 20:28    Luna(Leo) Tri [Ari] Uranus 

 
6 august este o zi grea când avem parte de surprize mari, unele dintre ele 

neplăcute care vizează sfidarea iubirii, tradiţiei ori a specificului naţional ori 
personal. Astăzi Luna împlineşte patru aspecte: un careu cu Saturn, o opoziţie cu 
Junon, un trigon cu Uranus şi de asemenea se va situa în careu cu Axa Dragonului. 
Toate aceste elemente o face atât de dinamică şi apăsătoare încât foarte mulți vor 
uita că aceasta este ultima zi lunară, că este ultima zi a unui ciclu apăsător, încărcat 
şi foarte generos în a ne învăţa că viaţa este întotdeauna plină de surprize. Luna în 
Leu întotdeauna va sfida, întotdeauna va pune pe primul plan propria satisfacţie, 
propriile nevoi şi îi va convinge pe oameni că nevoile personale, orientarea 
dinamicii personale către o finalitate construită pe moment sau care este marcată 
de un factor subiectiv evident reprezintă principala necesitate. Faptul că astăzi se 
vor împlini 3 aspecte negative din totalul de 4 către poate ridica Luna anunţa faptul 
că nevoile personale îşi fac simţită prezenţa prin complicaţii. Astăzi, prin careul 
Luna-Saturn întârziem la întâlniri la serviciu, decalăm programul pe care l-am 
stabilit iniţial şi întreaga zi vom fi nemulţumiţi de faptul că decalând un episod 
minor toate celelalte se răvăşesc. Spre seară, prin opoziţia Luna-Junon şi implicit 
prin careul Lunii la Axa Dragonului înţelegem că această devansare, că această 
nesincronizare sau întârziere constituie de fapt o întârziere. Unii vor lua în sens 
personal (opoziție Luna-Junon) alţii vor considera că există o sumă de factori care 
contribuie la definitivarea acestor episoade neplăcute. Mulţi, probabil, s-au 
obişnuit cu tendinţa societăţii de acum de a sfida tradiţia, regulile, obişnuitul, însă 
această atitudine refractara ascunde de fapt un mecanism negativ periculos sau 
chiar foarte coroziv la adresa structurilor care şi-au dovedit până acum eficiența. 
Faptul că de dimineaţă Luna ne întârzie scoate în evidenţă chiar această nevoie a 



Săptămâna 5 – 11 august 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 1 augus  2013, ora 17:36 

individului de a se gândi de mai multe ori înainte de a face un pas. În felul acesta, 
observăm că toate aceste constrângeri ale zilei de 6 august nu reprezintă altceva 
decât o protecţie a destinului în faţa unor decizii extreme, de periculoase sau de 
negative. Aceste decizii devin prin trigonul Luna-Uranus semnul unor defulări 
periculoase. Suntem motivaţi să distrugem toate lucrurile care sunt în jur, să le 
anulăm, să depăşim, să le evităm ori pur şi simplu să nu le luăm în considerare 
pentru că (trigonul Luna-Uranus) vom considera azi neprevăzutul este singurul 
element care ne poate ajuta să depăşim această dramă. În realitate, acest 
neprevăzut nu face altceva decât să se încadreze în predispoziţiile ciclului lunar pe 
care-l încheiem acum. Mâine se va împlini Luna nouă şi astăzi ne aflăm încă sub 
influenţa Lunii noi care s-a împlinit acum patru săptămâni. 

Întotdeauna ultima zi lunară nu reprezintă altceva decât un corolar al 
multiplelor evenimente pe care le-am parcurs în ultimele patru săptămâni. Ziua de 
6 august, şi prin unghiurile pe care le împlineşte acum, dar şi prin statutul pe care-l 
deţine ca fiind ultima zi lunară din acest ciclu, ne constrânge să vedem unde am 
greşit, care este elementul cel mai periculos pe care-l îmbrăţişăm ori cât de uşor ne 
putem pierde capul gândind că neprevăzutul nu ascunde un pericol şi mai mare, ci 
şansa unei relansări. Nu este uşor să parcurgem careul Lunii la Axa Dragonului aşa 
cum nu este uşor să parcurgem un careu intre Luna şi Saturn, în situaţia în care 
aceste două planete reprezintă un cuplu, acela care ne ajută să avem acces la 
cunoaştere prin perceperea corectă a realităţii. Cu toate acestea, elementele cele 
mai grele, apăsătoare, dureroase sau cele care ne amintesc de tragicul ultimelor 
şapte săptămâni nu sunt altceva decât bucurii mascate, frânturi de înţelepciune 
ascunse în spatele eşecurilor pe care nu le-am analizat suficient. Mulţi oameni, în 
special cei care sunt superficiali, vor ignora acest aspect şi se vor arunca în fața 
plăcerilor pe care seara zilei de 6 august le va contura prin împlinirea trigonului 
Luna-Uranus. Ei se vor lăsa păcăliţi, amăgiţi, vor schimba mediului, clubul, vor 
merge pe altă stradă, se vor întâlni cu alţi prieteni, vor folosi un alt limbaj sau vor 
alege să se comporte în alt mod considerând că numai aşa pot să-şi depăşească 
condiţionările care i-au chinuit de-a lungul întregii zile. 

Prin urmare, 6 august reprezintă ziua în care oamenii îşi fac surprize 
neplăcute unii altora. Pe de o parte, vor alege să-şi sfideze iubirea care le-a fost 
verificată considerând că ea nu face decât să dea curs unor trăiri superficiale ori 
care este animată de informaţii perimate. 

Unghiurile negative care se împlinesc azi alimentează această sfidare şi ne 
îndreaptă către anularea specificului personal. Unii vor merge mult mai departe cu 
această anulare extinzând sfidarea lor către specificul naţional, vorbind urâtă la 
adresa originii pe care o au, la adresa comunităţii pe car eo au, a cercului de 
prieteni, a instituţiei în care lucrează ori a poporului. Negând, jignind ori 
împroşcând cu noroi toate aceste zone care au avut un cuvânt de spus în lansarea să 
individul nu face decât să arate cât de nesigur este în faţă schimbărilor pe care 
contextul acestui an 2013 le anunţă. 

Trigonul Luna-Uranus care se împlineşte la finalul acestei zile alimentează 
această nevoie de extraordinar, de inedit, această nevoie de noutate, însă nu ia 
deloc în calcul riscurile la care individul se expune considerând, nu că încheie un 
ciclu foarte periculos, ci ca de fapt se afla în faţa unei imense oportunităţi.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a regândi toate aceste 
obstacole ale zilei de 6 august şi de a nu le privi ca pe nişte greutăţi legate de gât, ci 
pur și simplu ipostaze pe care trebuie să le reanalizăm şi din profunzimile cărora să 



Săptămâna 5 – 11 august 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 1 augus  2013, ora 17:36 

extragem un înţeles aparte. Bucuriile superficiale care vin în seara acestei zile nu 
reprezintă altceva decât un test, o verificare pe care, îmbrăţişându-l, foarte mulţi 
vor dovedi că nu au înţeles nimic din ceea ce au trăit în ultimele patru săptămâni. 

 
Miercuri, 7 august 

Miercuri  7- 8-2013  0:50     Sun (Leo) Con (Leo) Luna(New Moon) 
 
Luna nouă de astăzi, poziţionându-se pe casa a IV-a a momentului în care se 

produce ar sugera faptul că se insistă foarte mult în următoarele patru săptămâni 
pe administrarea unui fond personal, pe cultivarea sentimentului de apartenenţă 
faţă de un grup sau desfăşurarea într-o zonă a tradiţiei ori de consolidare a valorilor 
familiei. De această dată, lucrurile se îndreaptă spre o altă direcţie pentru că aceste 
trăsături generate de poziţiile luminariilor în casa a IV-a primeşte o opoziţie dură 
din partea lui Junon din casa a X-a. Societatea constrânge individul să-şi îndrepte 
atenţia către o zonă riscantă, periculoasă sau nefirească ceea ce-l va convinge pe 
acesta să evite libertatea de mişcare, să se încuie într-o stare sau chiar fizic să se 
încuie în casă, să refuze derularea proiectelor pe care şi le-a stabilit în ziua 
anterioară sau de la începutul săptămânii încoace, manifestând o formă de revoltă 
împotriva a tot ceea ce nu poate să schimbe uşor. Mulţi se vor afla în continuare 
sub impactul trigonului dintre Soare şi Uranus considerând că dacă risca sau dacă 
se implica în activităţi cu final neaşteptat vor avea mai mult noroc sau vor fi ajutaţi 
să-şi depăşească anumite obstacole. Această libertate de desfăşurare pune însă la 
grea încercare răbdarea individului. Dacă prin trigonul luminariilor cu Uranus 
suntem îndemnaţi să ne exprima liber, să ne cultivăm inspiraţia, parcurgând un 
careu al luminariilor la Axa Dragonului vom vedea că toate aceste elemente care ne 
îndreaptă spre libertate primesc din partea anturajului o opoziţie puternică. Ne-ar 
plăcea să facem tot felul de lucruri neobişnuite, însă nu este cazul, nu este locul, 
anturajul nu răspunde în modul aşteptat sau într-un mod adecvat şi ne vedem de la 
sine încurajaţi să ne izolăm. Pe tema Lunii noi îl avem pe Mercur ca planeta 
neaspectată şi asta va aduce un plus de dificultate schimbului de idei, deplasărilor, 
se va insista pe gestionarea unor sarcini profesionale, pe repararea unui deficit ori 
pur şi simplu pe adoptarea unui tratament de la care am avut mari aşteptări. În 
realitate, toate aceste lucruri care ne îndeamnă spre izolare, spre desprindere de 
anturaj sau să trăim într-un spaţiu limitat, îngust, cu puţină hrană, cu puţină 
lumină ne duce spre devitalizare. A trăi cu puţin înseamnă a trimite către 
subconştient comanda că puţinul acesta este etalon pe care-l impunem 
evenimentelor viitoare. Configuraţia Aripile de pasăre la care participă luminariile, 
Uranus, Marte, şi Axa dragonului scoate în evidenţă faptul că acest conflict intern 
care îl face pe individ să oscileze ori să guste din nemulţumire ori din durere ori din 
greşeală va face parte pe viitor dintr-un palmares impresionant. Cei care greşesc azi 
prin comanda pe care o impun evenimentelor pe următoarele patru săptămâni vor 
şti pe viitor de ce este necesar să se ferească. Vor şti să-şi înfrâneze dorinţele să se 
pună în valoare sau la ce să se aștepte din partea unui anturaj care aa mai dovedit 
până acum că este dificil. 

Următoarele patru săptămâni, tocmai pentru că Mercur fiind planetă 
neaspectată este şi guvernatorul temei ne aduce în faţa unor situaţii pe care nu le 
putem gestiona sau nu le putem coordona către direcţia dorită. Cu cât insistăm mai 
mult pe această dorinţă de modificare a evenimentelor sau coordonarea sa spre o 
anumită finalitate cu atât mai mult îndreptăm acţiunile spre opoziţia Venus-Chiron 
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de pe axa caselor V-XI dăruind ceea ce anturajului nu-i este necesar sau 
consumând o energie fără a avea niciun rezultat. 

Următorul ciclu lunar, cel care începe azi, este unul foarte interesant la 
capitol evenimente ezoterice. Faptul că opoziţia Jupiter-Pluton, cea care se 
împlineşte în noaptea de miercuri spre joi la grad perfect, când Luna se află în 
continuare în Leu, se poziţionează pe axa II-VIII, amplificând percepţiile subtile 
sau încurajându-l pe individ să participe la tot felul de experienţe de factură 
mistică, cele care impun o transformare radicală modului de a gândi sau care îl pun 
pe individ în faţa unor experienţe pe care nu va putea toată viaţa să le uite. 

Va fi foarte interesantă această modalitate de accedere către aceste informaţii 
de factură ezoterică pentru că Mercur fiind planeta neaspectată îi va face pe indivizi 
să îndrepte către propriile structuri tot fondul energetic de care dispun. Mulţi vor 
prefera să regândească anumite situaţii şi ceea ce înţeleg acum să ia drept etalon, să 
considere că această concluzie este decisivă și să nu se abată de la ea. 

Prin urmare, 7 august devine o zi de inventariere. Foarte mulţi consideră 
că dacă observă sau văd anumite lucruri, dacă iau parte la anumite evenimente 
neapărat trebuie să probeze feedback-ul printr-un mod foarte personal sau 
individual de a răspunde. Ei trebuie să adopte poziţia martorului, acela care 
recepţionează şi care pe viitor se va folosi de cea ce primeşte acum pentru a 
reacţiona. 

Zona sentimentală este pusă la o mare încercare prin faptul că Venus şi 
Chiron vor fi în opoziţie prin axa iubirii dăruite şi a celei primite. Dăruim suferinţă 
şi primim înnobilare. Până să ajungem la această performanță va fi însă nevoie să 
dovedim că orice formă de mișcare pe care o abordăm nu este îndreptată împotriva 
propriei persoane sau nu o facem pentru a ne răzbuna ori pentru a aşeza lucrurile 
într-o ordine egoistă. Chiar dacă venim cu impresii personale chiar dacă lucrurile 
sunt uşor lezate cu modificările pe care dorim să le impunem anturajului, acestea 
trebuie să vină ca urmare a unor dorinţe nobile de a preschimba ca în poezia 
argheziană bubele şi noroiul în frumuseţi cu preţuri noi. Cei care refuză să 
gândească în sensul acesta se vor expune la episoade severe care-i vor deposeda de 
bunurile pe care le acumulează. Având conjuncţia Jupiter Lilith pe casa II ceea ce 
acumulăm pierdem, rămânând cu sentimentul de gol, de neîmplinire care va 
susţine această tendinţă spre izolare, de a evita libertatea de mişcare aceea care va 
fi predispusă de Lună nouă împlinită azi. 

Pentru că orice preocupare spirituală, oricât de simplă sau superficială ar fi 
ne protejează de anumite pericole recomandarea este aceea de a ne îndrepta atenţia 
către lucrurile pe care le considerăm cele mai profunde, pure, rafinate, distinse sau 
înălţătoare cu care am intrat în contact până acum. Prin Lună nouă de acum se va 
impune un etalon, o anumită succesiune a evenimentelor în următoarele patru 
săptămâni. Tocmai de aceea astăzi vom reuşi relativ simplu să vedem cât de ample 
şi epuizante pot fi anumite evenimente personale sau sociale care sunt hrănite 
împotriva scopului personal, a destinului său a menirii personale. 
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Joi, 8 august 
Joi  8- 8-2013  2:46 Jupiter (Can) Opp [Cap] Pluto 
Joi  8- 8-2013  6:56    Luna(Leo) --> Virgo 
Joi  8- 8-2013 15:12 Mercury (Can) --> Leo 
Joi  8- 8-2013 15:34    Luna(Vir) Opp [Pis] Neptune 
Joi  8- 8-2013 17:47    Luna(Vir) Sex (Sco) Saturn 
Joi  8- 8-2013 19:55    Luna(Vir) Sex (Can) Lilith 

 
8 august este o zi foarte importantă a acestei săptămâni pentru că aduce 

împlinirea opoziţiei dintre Jupiter şi Pluton cea care se formează de ceva vreme, 
dar și trecerea lui Mercur din Rac în Leu. 

Dacă până acum Mercur în Rac a avut un tranzit complicat, având şi o 
perioadă de retrogradare, dar şi confruntări cu gruparea de planete de pe Rac, 
acum va trece în Leu şi va lăsa impresia unei schimbări importante, esenţiale şi pe 
alocuri chiar benefică, dar nu va fi aşa. Va fi o schimbare importantă însă nu una 
benefică pentru că Mercur în Leu este în cădere. În felul acesta, se va amplifica 
teama de a pierde controlul şi o anume nesiguranţă în ceea ce priveşte raporturile 
sociale, modul cum suntem apreciaţi de societate său cum se face dreptate acolo 
unde este necesar. În această zi Luna va ieşi din Leu şi va intra în Fecioară 
favorizând simţul răspunderii, sentimentul datoriei sau această teamă de a fi 
inferior, de a nu fi băgat în seamă, de nu fi evidenţiat sau de a trece neobservat prin 
viaţă. Trecând în Fecioară, ea va avea de împlinit opoziţia cu Neptun, apoi două 
sextile, unul cu Saturn şi celălalt cu Lilith, încercând, în felul acesta, să scoată în 
evidenţă mai bine raportul de trigon dintre Saturn şi Lilith, adică acea încercare 
care scurtează timpul, care reduce durata de desfăşurare a unor demersuri, dar 
care, prin teamă, pot să o ia pe o cale greşită amplificând frica şi nesiguranţa. 
Opoziţia cu Neptun şi cele două sextile la care participă Luna desenează pe cer o 
configuraţie numită Zmeu, cu Neptun focar. Asta înseamnă că lucrurile minore, 
cele care se consumă în sfera personală au o importanţă socială mai mare, mult mai 
mare decât crede individul. 

Lucrurile acestea se desfăşoară într-un registru personal pentru că Mercur în 
leu centrează totul pe sine şi apreciază toate demersurile şi elementele de factură 
socială prin elementul personal, prin Eu. În felul acesta, este amplificată vanitatea, 
este evidenţiat orgoliul, dar şi o anume răutate atunci când stima de sine nu este 
încadrată corespunzător. 

Trecerea lui Mercur din Rac în Leu va elibera de tensiune zodia Rac însă va 
încărca zodia Leu de tensiune însă până şi acest element va fi reconsiderat, va fi 
evaluat greşit, va fi apreciat ca fiind unul puternic, pozitiv, ca un semn al sporirii 
demnităţii sociale sau a valorii. În realitate, problemele trec dintr-un registru într-
altul, scăpăm de o durere de stomac şi observăm că în timp se amplifică durerile de 
spate, nu ne mai dor picioarele, dar ne dor urechile sau rinichii, ne pierdem simţul 
şi tăria de caracter în cultivarea protecţiei sau ne folosim energia pentru a 
demonstra libertatea de expresie, creativitatea şi a pune în tot ceea ce atingem un 
element personal. 

Prin trecerea lui Mercur în Leu pierde la capitolul ambivalență şi 
maleabilitate, însă câştigăm la capitolul tărie de caracter. Pe acest fond, opoziţia lui 
Jupiter cu Pluton aduce probleme de factură financiară, pierderi de bunuri 
separare de familie, întâlnirea unor personaje care ne acuza în mod nefondat, 
promovarea unor informaţii false şi rezultatul lor va fi unul regretabil. Acţiunile în 
care ne implicăm acum nu sunt reale, dar par foarte adevărate şi credibile în aşa fel 



Săptămâna 5 – 11 august 2013                    Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 1 augus  2013, ora 17:36 

încât să ne îndreptăm foarte uşor spre absurd, folosindu-ne de toată energia şi 
crezând că lucrurile acestea sunt reale. Ceea ce se rupe acum va fi privit cu alţi ochi, 
reanalizat, regândit în următorii 7 ani cât are nevoie Jupiter pentru a se întâlni cu 
Pluton într-o conjuncţie (2020), însă atunci contextul social va fi altul, adică în 
încercarea de a da vieţii un sens aparte nu facem decât să diversificăm încercările la 
care aceasta ne supune. Acum trăim totul prin constrângere şi luptăm împotriva 
constrângerii, căutând să demonstrăm libertatea şi creativitatea. Cel mai mult sunt 
lezate grupurile, cele care până acum acum dovedit că pot acumula lucrurile bune şi 
rele, fără o judecată anume, fără un discernământ, doar pentru a arăta că puterea 
înseamnă bogăţie, abundenţă, acumulare. 

Prin urmare, 8 august este o zi de împlinire. Pentru mulţi, împlinirea 
înseamnă a se desprinde de o durere, de o nemulţumire sau de o serie de simptome 
cu care nu s-au putut împăca de-a lungul ultimelor patru săptămâni. Acum se simt 
mai puternici mai curajoşi, mai încrezători în destinul lor şi privesc provocările 
vieţii cu alţi ochi. Această îndrăzneală însă este privită scump pentru că nu aceasta 
este direcţia contextului de acum, nu ni se cere să demonstrăm puterea, ci ni se cere 
să o menţinem. A menţine puterea atunci când toate forţele interne simt că prind 
aripi şi, în deplasarea lor, distrug ceea ce întâlnesc demonstrează maturitate şi 
înţelepciune. Opoziţia Lunii cu Neptun, ce se va împlini în a doua parte a zilei şi 
apoi sextilele acesteia cu Saturn şi Lilith ne pun în faţa unor episoade pe care nu 
vom şti să le gestionăm adecvat. Vom privi totul cu teamă, fără însă a dori să afişăm 
acest lucru, ci dimpotrivă teama nu ne arată altceva decât punctul său opus. Nu ne 
vom interesa de această îngustare a acestui orizont de percepţie, ci vom considera 
că dacă nu simţim teamă, regret sau constrângere, înseamnă că suntem liberi şi 
puternici. În realitate, teama ne constrânge să acţionăm doar în opoziţie cu ea. 
Sfera preocupărilor după cum am văzut în ultimele săptămâni este una foarte mare. 
Astăzi însă închistarea specifică Lunii în Fecioară se manifestă doar așa. Elementul 
cel mai frumos al acestei zile vine din faptul că astăzi ne amintim de căldură. 
Trecerea lui Mercur în Leu, chiar dacă pe acolo pe unde va trece va pârjoli, îşi va 
pune amprenta va arde sub forma literelor, sub forma propriului nume, îşi va 
marca locul şi pentru că toată lumea să spună pe aici a trecut el, însă în tot acest 
complex negativ de factori el ne aduce aminte de căldură.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de sinceritate. 
Sinceritatea întotdeauna este plătită scump, întotdeauna este lovită la început ca 
apoi să fie apreciată, să devină un element de stabilitate, de verticalitate şi de 
nobleţe. 

 
Vineri, 9 august 

Vineri  9- 8-2013  1:06    Luna(Vir) Tri [Cap] Pluto 
Vineri  9- 8-2013  1:30    Luna(Vir) Sex (Can) Jupiter 
Vineri  9- 8-2013  5:55    Luna(Vir) Sex [Sco] North Node 
Vineri  9- 8-2013  7:12    Luna(Vir) Opp [Pis] Chiron 
Vineri  9- 8-2013 17:31    Luna(Vir) Sex (Can) Mars 

 
Soluţiile acestei zile nu sunt salvatoare aşa cum ne-am gândi. Evenimentele 

curg, sunt îndreptate spre o zonă plăcută, eficienta, însă le lipseşte acestora 
paradisul pe care îl căutăm. Prin sextilul Lunii cu Capul Dragonului este rupt un 
ritm vechi, unul care ne-a apăsat ori ne-a complicat iremediabil anumite episoade 
ale vieţii şi ne duce spre o formă neobişnuita de îndrăzneală. Azi îndrăznim mai 
mult, ne explorăm limite ale corpului, ale sănătăţii, ale curajului, ale bolii său limite 
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ale înţelegerii. Fie că vom dori să impunem anturajului nevoia de a ne îndrepta spre 
o finalitate, fie că urmărim asta pentru a nu fi singuri în tot acest traseu urmărim 
prin ceea ce facem să ridicăm un standard, să socializăm, să ne exprimăm altfel, 
mai puternic şi mai cald, mai bine şi mai eficient, însă, nu vom putea să păstrăm 
armonia pe care am cultivat-o până acum. 

Faptul că ziua se termină cu sextilul Luna-Marte ne îndeamnă să credem că 
forţa şi curajul pe care le vom cultiva în prima partea a zilei nu reprezintă altceva 
decât dorinţe împlinite, adică punerea în aplicare a unor deziderate importante, 
puternice şi îndrăzneţe asupra cărora, până acum, nu ne-am putut apropia decât 
uşor şi timid. Pe acest fond, raporturile sociale devin astfel, marcate de un anume 
neastâmpăr în sensul că gândind că este de lungă durată omul va pune pe această 
schimbare de atitudine o greutate mult prea mare. Va considera nu că i se 
împlineşte o dorință, ci că s-a produs o schimbare şi schimbarea această îl umple de 
drepturi, de privilegii. În realitate, confuzia aceasta se integrează şi ea, la rândul ei 
în acest determinism astral. 

Prin urmare, 9 august este o zi de evadare. Tot ceea ce există în jur ne 
îndeamnă să credem că suntem privilegiaţi, că putem mai mult, chiar dacă soluţiile 
care vin acum spre noi nu sunt salvatoare așa cum am considera. Este însă demn de 
apreciat orice am face, orice lucru mărunt care este udat pentru că ridicarea 
nivelului, pentru aprofundarea conştiinţei, pentru construirea unei noi identităţi, 
una mult mai puternică şi mai eficienta va fi de bun augur şi acesta să fie 
dezideratul pentru care ne consumăm azi în atât de multe gânduri şi evenimente. 

Prin faptul că Luna va media azi tendinţa Nodurile, însă va fi în opoziţie cu 
Chiron, finalitatea doar ne este creionată, desenată, indicată ori prefigurată, nu 
atinsă, deşi convingerile care ne vor învălui vor avea alt mesaj. Evadarea spre care 
ne îndreaptă conjuncturile acestei zile sunt însă benefice pentru cei care doresc să-
şi cultive valorile spirituale, care nu se lasă în voia plăcerilor acestei luni şi pentru 
care depăşirea limitelor implica doar remodelarea structurilor gândirii pentru a le 
face un instrument şi mai bun şi mai util spiritului. În rest, evenimentele zilei sunt 
parte dintr-un întreg, acela al lunii august care prezintă realitatea într-un ritm mai 
simplu, mai uşor, mai accesibil, însă mult mai categoric în ceea ce priveşte relaţia 
individului cu regulile, cu dreptatea, cu banii, proprietăţile ori cu ceea ce este 
necesar pentru viaţa sa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi că oamenii au 
nevoie de modele, nu pentru a le copia, ci pentru a-şi hrăni încrederea că pot face şi 
ei totul asemenea exemplelor pe care şi le adoptă. A nu uita că în timp devenim 
ceea ce iubim, admiram ori slujim cu credinţa reprezintă imensul beneficiu al 
acestei zile. 

 
Sâmbătă, 10 august 

Sambata 10- 8-2013  1:04    Luna(Vir) Con (Vir) Venus 
Sambata 10- 8-2013 16:07    Luna(Vir) --> Libra 
Sambata 10- 8-2013 23:53    Luna(Lib) Sex (Leo) Mercury 

 
Azi se continuă dinamica zilei anterioare, însă într-un alt ritm, mult mai 

curat, limpede şi deschis, mult mai puternic, nu prin ansamblul său, ci prin 
intensificarea elementelor care se decantează, care se depun pe fundul vasului, care 
ni se pun în cale, care ne-au speriat ori care ne-au hrănit încrederea că putem 
atinge ţintele stabilite, fie că ele sunt date de episoade ale vieţii sau de fiinţe. 
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În prima parte a zilei Luna va împlini o conjuncţie cu Venus şi îndemnul de a 
simplifica lucrurile, de a le vedea prin pârghii accesibile, uşor de abordat pentru 
toţi, de a uşura sarcina cuiva prin redistribuirea efortului reprezintă elementul cel 
mai important. Chiar dacă Venus este în cădere şi prin această trăsătură negativă 
este mult mai uşor văzut efectul, decât calitatea, prezența Lunii aduce o notă 
nostalgică acestei poziţii şi îi îndeamnă pe oameni să se desprindă de o tristeţe, un 
efort ori un episod tragic apelând la memorie şi aducând din trecut evenimente 
care le-au încântat sufletul şi i-au bucurat intens. Reducând totul la acest tip de 
împlinire, Perioada fără direcţie pe care o traversăm în prima parte a zilei are un 
imens beneficiu pentru că ne ţine blocaţi în ceea ce invocăm, rememoram ori 
aducem din trecut. Nu trebuie decât să invocăm corect episoadele fericite pentru că 
ele să ne învăluie şi să ne hrănească acum sufletul cu ceea ce avem mai mult nevoie. 

Înţelegerile din prima parte a zilei vor fi însă greu de menţinut în a doua 
parte a zilei când Luna va trece în Balanţă şi când seriozitatea faţă de muncă, 
respectul omului, adâncirea în preocupări profunde ori pure sunt puse în slujba 
importanţei de sine. Luna din Balanţă va împlini seara târziu un sextil cu Mercur şi 
va atinge importanța de sine într-un mod puternic şi edificator. Se ridică valul 
incertitudinii, a misterului şi prin raportare la sine, la un interes personal, la 
propria imagine toate aceste direcţii capătă un sens aparte. 

Prin urmare, 10 august este o zi a explorării propriei fiinţei ori a împlinirii 
unor aşteptări. Unii vor înţelege azi ceea ce se străduiesc de mult timp să înţeleagă, 
vor asimila informaţii pe care le-au respins ori primesc acum ceea ce le este cel mai 
util. Nimic din ceea ce se întâmplă azi nu este pentru societate, grup sau naţiune, ci 
pentru sporirea puterii de influenţă a individului. 

Cei care sunt atenţi la emoţiile lor, care nu urmăresc să se pune pe sine în 
valoare fără a ridica nivelul grupului ori fără a interacţiona cu acesta vor avea o zi 
grea, care îşi va amplifica această trăsătură cu cât se apropie de seară. Nu se pot 
ajuta de nimic din ceea ce fac pentru că a face, pentru ei, înseamnă a interacţiona, 
iar azi a interacţiona înseamnă a pierde. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne hrăni sufletul azi cu ceea 
ce a demonstrat că este bun, curat şi înălţător, cu ceea ce a probat de-a lungul 
timpului ca se poate ridica deasupra oricăror forme de nemulţumire, durere ori 
încărcare. De asemenea, şi astăzi exemplele umane veritabile ne echilibrează 
indiferent că acţionăm în zona bucuriilor egoiste ori a tristeţilor apăsătoare. 

 
Duminică, 11 august 

Duminica 11- 8-2013  5:10    Luna(Lib) Squ (Can) Lilith 
Duminica 11- 8-2013  9:36    Luna(Lib) Squ [Cap] Pluto 
Duminica 11- 8-2013 10:53    Luna(Lib) Tri [Aqu] Juno 
Duminica 11- 8-2013 10:58    Luna(Lib) Squ (Can) Jupiter 
Duminica 11- 8-2013 14:58    Luna(Lib) Opp [Ari] Uranus 
Duminica 11- 8-2013 21:04 Mercury (Leo) Squ (Sco) Saturn 

 
Pentru mulţi 11 august este ziua semnelor. Faptul că Luna, prin careurile cu 

Lilith şi Pluton, dar şi prin opoziţia cu Uranus, împlineşte o cruce cosmică pe 
semne cardinale este un indiciu clar asupra faptului că nu este de glumit cu 
puterea, cu acţiunile în forţă, nu este de glumit cu atitudinile jignitoare la adresa 
celor slabi şi nici cu defularea nemulţumirilor, mai ales când asta se petrece pe 
spaţiul public. 
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Astăzi din nimic toate se inflamează, sunt constrânse să se revolte, să 
explodeze ori să se mute complet într-o altă zonă unde să acţioneze la aceeaşi 
intensitate ca anterior, însă în raport cu noua bază să fie privită ca fiind o 
descindere la mari dimensiuni. Deşi mulţi se aşteaptă ca Luna în Balanţă să fie un 
semn de armonie şi decenţa, că acţiunile din suflet, din obiceiuri să echilibreze 
balanţa faptelor, acum, când ea este integrată în procesul de transformare a tot 
ceea ce ţine de tradiţie, trecut, obicei, scheme cunoscute, nu mai poate susţine 
deloc echilibrul de forţe şi îi va îndemna pe oameni să cântărească totul în favoarea 
propriului interes, a propriului Eu, a dimensiunii personale, chiar dacă implicaţiile 
acţiunilor se extind spre zona publică. 

Prin ceea ce facem azi lăsăm urme adânci pe Ego, pe ceea ce ştim că ne este 
apreciat dezamăgind puternic. Astăzi Mercur şi Saturn sunt în careu şi energia 
gândirii comporta un regres interesant, acordându-se o mai mare importanţă 
cumpenelor, pierderilor, regretelor, fricii de a exprima un gând, un sentiment, de 
acţiona în direcţia dorită sau de a susţine. Pe fondul crucii cosmice pe semne 
cardinale această pierdere în detalii negative are ca scop slăbirea rezistenţei 
individului în faţa acestor schimbări. Folosirea gândului pentru a menţine un obicei 
greşit este acum agresat prin slăbirea lui din interior. Fără susţinerea din jur, fără 
aprecierile venite, aşa cum s-a tot întâmplat până acum, individul va crede că 
vremea gloriei a apus, că puterea şi susţinerea nu mai fac acum casă bună şi că dacă 
va dori susţinere va trebui să renunţa la o parte din elementele personale, iar dacă 
va vrea putere va trebui să o probeze de unul singur. Toate aceste elemente se 
desfăşoară la interior şi orice împărtăşire nu va face altceva decât să amplifice şi 
mai tare această dezordine interioară. 

În realitate, 11 august aduce o nouă formă de dizolvare. Cei care şi-au 
construi singuri faima din aproape în aproape, conştientizând fiecare pas pe care l-
au făcut pot acum să se simtă inconfortabil, văzându-şi distrusă construcţia, dar 
intacte piesele care au compus-o. Cei care s-au trezit dintr-odată într-o structură 
deja consolidată pot trăi acum realitate prin teama, constrângere sau chiar agonie. 

Prin urmare, 11 august vine cu un nou raport de forţe. Dacă gândul este 
sprijinul cel mai mare, el va fi lovit, dacă sentimentul este cel care constituie liantul 
cel mai important pentru individ el va fi agresat prin lipsa feedbackului, prin 
refuzul de a împărtăşi, cărui ori susţine, iar dacă o anume relaţie de factură 
administrativă a constituit elementul cel mai sigur al vieţii el va da semne că se 
slăbeşte şi că în viitor ar putea dispărea. 

Nimic din ceea ce vine spre noi azi nu pare să se menţină în desfăşurare 
pentru că orice tendinţă de a ţine totul în formă compactă constituie şi indiciul că 
acestea sunt elementele esenţiale şi prin asta se indica energiilor locul spre care să 
se îndrepte, unde să lucreze, ce să schimbe. Cei care lucrează cu energia vor vedea 
că modalitatea cea mai eficientă de a rezista aceste influxuri este de a lăsa lucrurile 
în voia lor. Universul ştie mult mai bine cum să-şi regleze totul şi în loc să ne 
preocupăm de ceea ce ştie mai bine să facă, să-i preluăm modelul şi să urmărim 
curgerea lor, nu cum să ne protejăm frica de schimbare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a renunţa azi la teamă de 
pierdere. Mulţi consideră că este greu să-şi controleze teama, însă niciodată nu au 
făcut diferenţa între a se preocupa de acest aspect înainte de a apărea şi a interveni 
atunci când ea se manifestă la intensităţi mari. Pregătindu-şi detaşarea prin 
înţelegerea faptului că Universul îşi reglează totul prin mecanisme proprii, 
înţelegem mai bine îndemnul lui Iisus �Goleşte-te de tine şi eu te voi umple�. 
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Săptămâna 12-18 august 2013 lucrează foarte mult asupra conduitei. Dacă la 
începutul ei mesajele sunt legate de conciliere, de pace, de împăcare, de cele care 
condamnă minciuna sau abuzurile de orice fel scoţând în evidenţă adevărul 
neprelucrat, viu, crud, spre finalul săptămânii lupta cu misiunea ia o altă înfăţişare. 
Adevărul se va înălţa foarte mult însă el va avea o nouă haina, el va ţinti către o 
nouă imagine socială sau către consolidarea relaţiilor pe care ne bazăm foarte mult. 

La capitolul evenimente astrală săptămâna 12-18 august conţine o opoziţie 
între Mercur şi Junon, un careu între Mercur şi Axa Dragonului, o împlinirea a 
trigonului dintre Mercur şi Uranus trecerea lui Venus din Fecioară în Balanţă şi, la 
sfârşitul ei, împlinirea trigonului dintre Jupiter şi Capul Dragonului cel care se 
formează de ceva vreme. Aşa după cum vom vedea, de-a lungul acestei săptămâni 
trăsăturile principale sunt brodate în jurul opoziţiei Jupiter-Pluton, cea care s-a 
împlinit anterior la grad perfect. Dacă, pe de o parte, în ziua de marţi luăm decizii 
periculoase, miercuri vor fi implementate observând că aceste două zile vor scoate 
în evidenţă cel mai puternic trăsăturile opoziţie Jupiter-Pluton. Celelalte zile vin să 
completeze sau să continue trăsăturile generate de această opoziţie prin decizii sau 
consecinţele lor, urmărind depăşirea unui impas sau înţelegerea faptului că 
individul, prin faptele sale, a devenit un obstacol. În această săptămână, îndemnul 
general al acestui an se personalizează scoţând în evidenţă faptul că greşelile care 
vin spre noi acum anterior au fost ignorate. Nu va mai conta cum au fost săvârşite, 
ci faptul că spre ele a fost îndreptată necesitatea de a le ignora sau de ale trece în 
umbra pentru a depăşi la momentul respectiv un impas. 

De asemenea, o mare parte din ziua de vineri Venus va fi pe gradul anaretic 
din fecioara aducând în centrul atenţiei teama de a pierde controlul sau obsesia 
puterii ori o altă formă de decădere aceea care face trimitere către relaţiile intime. 
Spre finalul săptămânii lucrurile încep să capete o nuanţă mult mai clară în sensul 
că orice formă de nostalgie ori de întoarcere la trecut, de contact cu erorile 
anterioare, cele care au fost ignorate să întărească stabilitatea relaţiilor sau să ne 
consolideze şi mai mult pe o direcţie pozitivă. 

Nu toţi vor fi însă învingători la finalul acestei săptămâni, tocmai de aceea 
recomandarea pentru această săptămână este aceea de a privi cu maximă 
responsabilitate toate lucrurile mici şi mărunte care vin spre noi. Ele nu sunt mici 
sau lipsite de importanță, ci noi avem tendinţa de a cădea în acest păcat de a le 
vedea mici, insignifiante sau demne de a di dispreţuite ori ignorate. Lucrurile mici 
şi care până cum au primit eticheta de �lipsit de importanţă� au în această 
săptămână un rol foarte important şi de asemenea un farmec aparte. Ele îl 
înnobilează pe individ doar dacă sunt abordate cu maximă responsabilitate. 

 
Luni, 12 august 

Luni 12- 8-2013  4:15     Sun (Leo) Sex (Lib) Moon 
Luni 12- 8-2013  4:28    Luna(Lib) Squ (Can) Mars 
Luni 12- 8-2013 23:17    Luna(Lib) --> Scorpio 

 
Pe finalul zodiei Balanță, Luna împlineşte azi un sextil cu Soarele şi un careu 

cu Marte urmând ca de-a lungul întregii zile să fie în Perioada fără direcţie. Acest 
mesaj complicat al lunii ne îndreaptă către conciliere punând o mare greutate pe 
mesajul de pace, de împăcare, de condamnare a unei crime sau de acuzare a 
trecutului care nu poate fi înţeles. Adevărul devine crud, viu, greu de înţeles tocmai 
pentru că ne îndreaptă către lucrurile mari, către marele evenimente anunţând 



Săptămâna 12 – 18 august 2013                   Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 8 august  2013, ora 18:25 

împlinirea unei mari etape în desfăşurarea unor demersuri publice. Luna se afla 
într-un semn cardinal şi dinamica ori agitaţia pe care le predispune vin să susţină 
ideea că tot ceea ce este adevărat sau important se obţine cu mare greutate. 

Lucrurile se desfăşoară azi în alt ritm. Nu sunt atât de rapid puse în aplicare 
însă se intuieşte că au nevoie de o altă viteză de lucru, iar această discrepanță între 
a face şi a vedea cum trebuie făcut, îl duce pe individ în stare de stres. Acest careu 
dintre Lună şi Marte, pentru că se împlineşte în dimineaţa zilei de 12 august, se va 
disipa spre seară însă tendinţa de a impune nevoia de echilibru ca o necesitate 
acerbă, uneori cu forţa, va avea această componentă negativă, acuzativă, 
periculoase ce vine din acest careu construit între Luna şi Marte. Cu alte cuvinte, 
problemele personale, neputinţele personale sunt puse pe seama celorlalţi, 
grupurile sunt acuzate că provoacă eşecurile individului şi, în loc să-şi caute 
echilibrul prin forţele proprii, individul îşi dezvoltă o forţă de reacţiei în raport cu 
opoziţia pe care crede că i-o oferă societatea. În felul acesta, îşi limitează foarte 
mult sfera preocupărilor, sfera acţiunilor, iar răspunsurile pe care le dă sunt în 
raport cu această stare de stres întreţinută de sine sau construită pentru a hrăni 
neputinţele şi incertitudinile. Dacă sextilul Lună-Soare ne îndeamnă să îndrăznim 
spre a trăi frumos, spre a gândi frumos ori spre a pune în aplicare tot ceea ce avem 
mai bun şi mai curat, cel mai mic obstacol care ne vine din social va zdruncina 
această dorinţa de bine ducându-l pe individ în postura de a se vedea victimă. În 
realitate, aceste nevoi de bine şi de armonie sunt atât de delicate şi de fragile încât 
la prima opoziţie ele dau semne că se spulberă. Individul are în felul acesta nevoie 
de maturitate, de a fi consecvent în aceste elemente pozitive şi bune pentru că ele 
constituie marea realizarea pe care a comportat-o îndreptarea sa spre cele bune, 
spre maturitate, în încercările din ultimele luni. 

Prin urmare, debutul acestei săptămâni se va face printr-o invitaţie 
interesantă la a hrăni lucrurile care sunt cele mai delicate sau cele mai sensibile. Cei 
care lucrează cu energia ori care sunt angrenaţi într-un proces de cercetarea 
spirituală vor simţi nevoia să-şi arate compasiune, să-i ajute pe cei din jur şi vor 
primi din partea acestora opoziţii puternice. Vor fi respinşi, jigniţi sau li se va 
refuza ajutorul cu atât mai mult cu cât el este mai important sau util.  

Pentru toată lumea însă prima zi a săptămânii va fi o zi de conciliere, de 
îndreptare a atenţiei către împăcare, pace şi nu oricum, ci prin condamnarea unor 
greşeli sau prin acuzarea unor lucruri care nu sunt înţelese corespunzător. Adevărul 
acestei zile este dur, puternic, viu şi cei care s-au hrănit până cum cu minciună, cu 
neadevăr, care au fost prefăcuţi sau care au ales să fie prea comozi se vor speria de 
uşurinţa cu care află adevărul de la cei din jur. Traversând o perioadă fără direcţie 
modalitatea de răspund va fi una diminuată. Nu vor avea replici adecvate sau chiar 
dacă vor şti exact ce să spună nu vor găsi puterea necesară pentru a spune totul sau 
pentru a vorbi suficient de tare încât să fie auziţi foarte departe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că tendinţele 
acestei luni sunt acelea de a inactiva flacăra spiritului, de a o face să pară o lumină 
banală, ascunsă printre altele, construite sau întreținute de mintea falsă. Adevărul 
astăzi ia înfăţişarea elementelor delicate, plăpânde care au nevoie de susţinere 
personală, de decizie personale, poate chiar una categorică pentru a supravieţui. 
Cei care hrănesc flacăra adevărului, a iubirii, a autenticului, devin astăzi fiinţe 
puternice care îşi pot privi cu ochii spiritului cum puterea lor creşte, în timp ce în 
jur totul se amesteca şi devine inactiv. 
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Marţi, 13 august 
Marti 13- 8-2013  7:05    Luna(Sco) Tri [Pis] Neptune 
Marti 13- 8-2013  9:48    Luna(Sco) Con (Sco) Saturn 
Marti 13- 8-2013 12:16    Luna(Sco) Tri (Can) Lilith 
Marti 13- 8-2013 15:39    Luna(Sco) Squ (Leo) Mercury 
Marti 13- 8-2013 15:59    Luna(Sco) Sex [Cap] Pluto 
Marti 13- 8-2013 16:20    Luna(Sco) Squ [Aqu] Juno 
Marti 13- 8-2013 18:10    Luna(Sco) Tri (Can) Jupiter 
Marti 13- 8-2013 20:01 Mercury (Leo) Opp [Aqu] Juno 
Marti 13- 8-2013 20:10    Luna(Sco) Con [Sco] North Node 
Marti 13- 8-2013 21:26    Luna(Sco) Tri [Pis] Chiron 

 
A doua zi a săptămânii, când Luna deja a trecut în Scorpion, oamenii se simt 

mult mai îndreptăţiţi să-şi arate gândurile ascunse, să scoată la lumină ceea ce 
anterior au simţit, au gândit şi nu au putut împărtăşi. 13 august este ziua 
acuzaţiilor, a proceselor, a declaraţiilor şi în ansamblul ei prin faptul că uşor se 
poate pierde controlul poate deveni o zi a decăderii. Deciziile acestei zile sunt 
periculoase pentru că au prea multă mânie, au prea multă dezordine mentală pe un 
fond foarte important şi decisiv în ceea ce priveşte raportul individului cu 
societatea prin profesie sau prin planurile de viitor pe care acesta se simte 
îndreptăţit acum să le demareze în forţă. Ceea ce se inuțiază astăzi va avea finalitate 
mâine, lucrurile care sunt începute azi se vor finaliza mâine chiar dacă mulţi se vor 
grăbi să smulgă un răspuns favorabil pentru ei înşişi încă de astăzi. 

Astăzi Luna va împlini un număr mare de aspecte (9 la număr) desfăşurate 
între trigonul cu Neptun, împlinit la 7,05, şi cel cu Chiron, împlinit la 21:26 trecând 
şi prin conjuncţia cu Capul Dragonului, iniţiind un nou ciclu draconitic. Acest lucru 
aduce zilei o importanță deosebită din punct de vedere moral, spiritual, din punctul 
de vedere al gândirii verticale, al iubirii față de puritatea sufletului său a nevoii de a 
evolua, de a ne rafina sau de a ne raporta fiinţa la o sursă superioară ca vibraţie sau 
ca profunzime. 

Evoluţia spirituală sau rafinamentul moral vor fi astăzi elemente de taină. Ele 
vor fi ascunse, nu vor fi împărtăşite, vor fi trăite într-o intimitate obscură pentru că 
la lumina vor fi aduse elementele care ţin de abuzul de putere, de nevoia de a 
influenţa un anturaj sau de a spune clar, tare şi răspicat ceea ce ne doare, ceea ce nu 
ne-a convenit sau ceea ce am considerat că este nedrept. 

Ipostazele acestei zile pentru oamenii comuni sunt extrem de periculoase 
însă uşor de văzut. Ele îi împart în două tabere: 

1. cei care îndrăznesc mai mult şi greşesc prin această îndrăzneală; 
2. cei care se sustrag oricăror sentimente sau emoţii şi greşesc pentru că râd 

sau batjocoresc erorile celor care greşesc mai mult. 
În aparenţă, această dispută va lua înfăţişarea luptei, a schimbului de idei a 

confruntărilor pe o zonă neutră însă în realitate ea nu reprezintă altceva decât 
schisma care se produce între oameni. Mult mai câştigat este acela care greşeşte 
încercând decât acela care nu doreşte să se implice în nimic. Pe acest fond, opoziţia 
lui Mercur cu Junon reprezintă elementul care va încerca să lege cele două tabere, 
fie în momentul incipient prin invitaţii din partea amândurora către activitate sau 
inactivitate sau spre finalul episodului prin tendinţa de a amesteca rezultatele în 
aşa fel încât cu toţii să beneficieze de ceea ce se poate obţine dintr-un astfel de 
demers pe ideea: 

1. „Trebuia să încerce cineva şi atunci am încercat eu�; 
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2. �Am fost şi eu de faţă când a încercat, deci sunt integrat în acest rezultat�. 
Toate aceste încercări ne duc către a cultiva răbdarea şi toleranţa. Lucrurile, 

astăzi, nu sunt deloc pașnice, nici unghiurile pe care Luna le împlineşte cu celelalte 
planete, dar nici poziţia sa în Scorpion (cădere). Ceea ce se smulge azi prin opoziţia 
lui Mercur cu Junon înseamnă un element care doreşte să acopere, să ascunde lipsa 
de răbdare sau lipsa de înţelegere. 

Prin urmare, 13 august este o zi de sublimare. Luăm contact cu acuzaţii, cu 
procese, cu declaraţii, suntem puşi în faţa unor episoade care ne evidenţiază cât de 
uşor putem să atingem ipostaza decăderii, iar deciziile, astăzi, devin periculoase, 
complicate, încărcată de o mare răspundere sau negative prin lipsa unui suport 
pozitiv. Dacă se încearcă îndreptarea cu orice risc către tot ceea ce înseamnă pozitiv 
prin alimentarea unor elemente morale care au fost probate până acum în aspectul 
lor pozitiv, atunci individul se salvează din această decădere şi se va menţine pe o 
linie de plutire, aceea care-i va permite să tolereze anumite elemente negative din 
anturaj şi, de asemenea să observe că atunci când doreşte să intervină dispune de 
forţa necesară. 

Cei care se vor lăsa consumaţi de toate lucrurile negative din jur îşi vor 
pierde vlaga, se vor simţi prea obosiţi, epuizaţi psihic sau în faţa unor simptome noi 
ori traversând o agravare a afecţiunilor pe care ştiu că le au deja. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi cu răspundere ceea ce 
se întâmplă în jur şi de a nu judeca lucrurile după aparența lor. Că e bine sau că e 
rău, fiecare lucru se poate prezenta prin structura sa în sine, prin esenţa sa prin 
ceea ce poate vorbi de la sine, nu prin etichetele pe care suntem tentaţi să le punem. 

 
Miercuri, 14 august 

Miercuri 14- 8-2013 12:47    Luna(Sco) Tri (Can) Mars 
Miercuri 14- 8-2013 13:56     Sun (Leo) Squ (Sco) Luna(Half Moon) 
Miercuri 14- 8-2013 22:17 Mercury (Leo) Squ [Sco] North Node 

 
Îndemnurile acestei zile sunt cele legate de experienţa de viaţă. Astăzi luăm 

contact cu deciziile zilei anterioare, cu ceea ce am urmărit să îndeplinim rapid sau 
urgent, cu ceea ce am considerat că reprezintă un obstacol pe care trebuie să-l 
înlăturăm foarte repede. Ieri am luptat cu timpul şi azi vedem consecinţele. Asta 
înseamnă inclusiv revizuirea unor obstacole şi întâmpinarea unor noi serii de 
probleme pe care, de această dată, ştim să le abordăm şi faţă de care ne arătăm 
pregătiţi, informaţi sau dotaţi cu tot ceea ce îi este necesar. Toate aceste elemente 
vin spre om cu mesajul grijii. Trebuie să aibă grijă de el, de familie, de ceea ce are în 
jur, de afacerea sa, de bani, de proprietăţi, de cuvinte, de cunoştinţele pe care le are, 
de stadiul spiritual pe care l-au comportat. 

Pentru unii acesta este rezultatul deciziilor anterioare şi el poate lua 
înfăţişarea unor informaţii, poate rămâne în eter sau poate rămâne într-o stare 
volatilă sub forma emoţiilor ori sub forma unor înţelegeri plăcute, deconectante. 
Ceea ce vine spre noi azi şi care poartă amprenta careului dintre Mercur şi axa 
Dragonului ne tentează cu dezamăgirea, cu îndoiala, cu suspiciunea, cu acele 
gânduri care ar putea să ne ofere informaţii eronate referitoare la derulare a unor 
demersuri. Ni se pare că lucrurile s-au oprit sau că o iau pe un alt drum ori că sunt 
prea mari pentru puterea pe care o avem. Cu toate acestea, dorinţele anterioare, 
faptul că am investit atât de multă energie, atât de multe convingeri, am avut 
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rezultate în demersurile pe care le-am făcut ne motivează şi ne încurajează să ne 
depăşim acest obstacol individual. 

Cei care nu au rezultate individuale, care nu se bazează pe etape pe care le-au 
conştientizat foarte bine, văzându-se în faţa acestui obstacol îl apreciază pe acesta 
ca fiind de netrecut. Obstacolele care sunt revizuite acum, care sunt reevaluate sau 
care ne ies în cale poartă mesajul autodepăşirii. Prin autodepăşire înţelegem că 
negaţia, indiferent cum se prezintă ea, nu este utilă individului, căii sale de 
evoluţiei şi nici înţelegerilor pe care acesta le aplică lumii şi vieţii. Negaţia, acum, 
înseamnă lupta individului cu propria sa limita, lupta individului cu neputinţele pe 
care şi le-a hrănit indiferent de motivaţiile pe care le-au avut. Unii şi-au hrănit 
neputinţele considerând că-şi diminuează elementele negative atunci când privesc 
spre cer cu sfială şi spun �Nu pot!� în ideea de a experimenta smerenia sau 
umilinţă, iar alţii şi-au spus că nu pot prin faptul că se aflau în faţa unor mecanisme 
foarte complicate pe care nu le-au putut evalua. Indiferent de cauză, de rezultantă 
sunt invitaţi să nu dea curs tentaţiei de a vinde. Ceea ce vindem azi pentru a atinge 
confortul reprezintă ipostaza în care decădem sau în care ne întoarcem la etape 
anterioare. 

Prin urmare, cercetările acestei zile sunt marcate de o formă stranie de 
negoţ. Astăzi suntem tentaţi să ne întoarcem la durerile trecutului considerând că 
le putem investiga mult mai bine pentru că depăşindu-le le-am înţeles însă unii le 
retrăiesc cu mare intensitate şi asta pentru că ziua de 14 august nu reprezintă 
altceva decât rezultanta deciziilor periculoase din 13 august, însă este important să 
știm că 13 august a avut şi o componentă legată de curiozităţile periculoase ce au 
generat decizii periculoase și care ne aduc azi în fața rezultatelor periculoase. Acest 
proces, această suită de etape are o logică imbatabilă aceea a succesiunii 
evenimentelor pe care le-am parcurs deja. Noi ne întoarcem din curiozitate spre 
trecut şi retrăim episoadele aşa cum au fost ele programate. Logica acestor 
episoade, logica succesiunii lor nu se schimbă pentru că trecutul nu poate fi 
schimbat. 

Privind în trecut oamenii constată că ceea ce deţin acum îi încurajează sau îi 
împovărează și mai mult. Ei au așteptat prea mult de la etape şi prin ceea ce trăiesc 
acum se văd nedreptăţiţi. Aceasta este consecinţa faptului că Mercur şi Axa 
Dragonului se află în careu, aşadar aceasta este consecinţa tulburării interioare pe 
care o parcurge individul atunci când se preocupă de lucruri pe care în mod firesc 
ar fi trebuit să le lase în voia sorţii. Totuşi nu trebuie să luăm în uşor această 
întoarcere spre trecut pentru că ea este motivată sau impulsionată ori alimentată în 
anumite cazuri de împlinirea ultimului pătrar, acela care spune individului: �A sosit 
momentul să urmăreşti rezultatele muncii tale�. Această conjunctură nu se referă la 
muncă de luni de zile, ci la cea pe care individul a abordat-o în ultimele 20 de zile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi obstacolele vieţii cu alţi 
ochi. De a căuta să ne folosim energia sau îndemnul astral la investigare pentru a 
ne lărgi orizontul cunoaşterii, câmpul vizual şi a ne vedea pe noi în marele context 
al vieţii pe care o parcurgem. Orice misiunea, oricât de importantă este, are în 
primul rând drept cauză o necesitate personală. Universul nu are nevoie de 
procesele pe care le demarăm noi, ci noi avem nevoie să ne integrăm în lucrările 
cosmosului. 
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Joi, 15 august 
Joi 15- 8-2013  0:29    Luna(Sco) Sex (Vir) Venus 
Joi 15- 8-2013  4:04    Luna(Sco) --> Sagittarius 
Joi 15- 8-2013  5:10 Mercury (Leo) Tri [Ari] Uranus 
Joi 15- 8-2013 11:24    Luna(Sag) Squ [Pis] Neptune 
Joi 15- 8-2013 19:28    Luna(Sag) Sex [Aqu] Juno 

 
Chiar de dimineaţă Luna va ieşi din zodia Scorpion şi va intra în Săgetător, 

nu înainte de a împlini un sextil cu Venus. Trecând în Săgetător la prânz se va afla 
în careu cu Neptun, iar spre seară va împlini sextilul cu Junon. Tot azi Mercur şi 
Uranus vor împlini trigonul pe care-l formează de ceva timp. Ziua de 15 august 
reprezintă ipostaza în care cei mai mulţi vor reuşi să depăşească un impas. Această 
depăşire are drept consecinţă atingerea stării de confort. La baza sa stă o mare 
încercare a anului 2013 aceea care-i spune individului că el este propriul său 
obstacol. Dacă până acum am luat contact cu această ideea prin diferite ipostaze 
unele mai complicate, altele mai simple, acum avem în faţa ochilor rezultatele 
muncii de o parte, iar de partea cealaltă impasul de a nu putea să le valorificăm, de 
a nu putea să le punem în aplicare ori de a nu putea să ne bucurăm de ele. De fapt, 
conştientizarea ideii centrale pe care se bazează acest an şi anume că omul este 
propriul sau obstacol are azi o componentă particulară. Omul îşi vede propriile 
greşeli cu o mare luciditate însă nu pe toate, nu în ansamblul lor, ci doar pe acestea 
pe care cu bună ştiinţă, de la începutul anului și până acum, le-a ignorat. Se 
înţelege, astfel, că trigonul lui Mercur cu Uranus (cele două planete formează un 
cuplu care permite accesul la Eul superior cunoaştere) înseamnă răscolirea unor 
elemente negative de caracter. Atât timp cât Uranus se află în Berbec, Mercur nu va 
putea ridica trigoane cu acesta decât din două zodii unde deţin calităţi speciale: în 
Leu se află în cădere, iar în Săgetător se află în exil. Indiferent de modalităţile de 
expresie, de modul cum doreşte individul să se facă înţeles, accesul la Eul superior 
prin cunoaştere implică şi conştientizarea propriilor greşeli, a propriilor limite. În 
această ipostază, greşelile sunt făcute intenţionat sunt construite din răutăţi pe care 
individul nu şi le-a sublimat, iar în ipostaza cealaltă, cu Mercur în Săgetător, se face 
trimitere la greşeli făcute din neatenţie sau sub impulsul forţei de grup. 

Rezultanta acestei conştientizări trebuie să fie ridicarea nivelului de 
înţelegere sau conştientizarea faptului că aceste greşeli făcute intenţionat şi atunci 
când sunt ignorate cu bună ştiinţă duc în timp la crearea unui mecanism negativ 
care este numit generic în popor drept ghinion. Prin trigonul lui Mercur cu Uranus, 
în ipostaza în care Uranus este retrograd, iar Mercur se află în cădere luăm contact 
cu ghinioanele pe care le-am privit greşit ori care ne-au îndemnat să judecăm în 
mod eronat anturajul ori să acuze pe nedrept pe cineva din jur. Am văzut de-a 
lungul acestui an că aceste ipostaze au fost foarte numeroase şi cele mai multe 
dintre ele au fost generate de unghiuri la care au participat Uranus sau Pluton, cele 
două planete care de câţiva ani formează un careu periculos. Faptul că acum 
Uranus se află în trigon cu Mercur nu înseamnă că suntem avantajaţi de soartă prin 
lucruri eminamente pozitive, ci înseamnă că primim graţia înţelegerii pentru a 
sublima greşelile pe care le-am făcut şi a învăţa că nu este câştigat acela care îşi 
bagă capul în nisip, asemenea struţului, ci este avantajat acela care doreşte să-şi 
rezolve probleme explorând-o, cu riscul de a greşi din nou. 

Prin urmare, 15 august este o zi de mare însemnătate pentru echilibrul 
psihoemoţional. Depăşirea unui impas poate însemna pentru individ şi sporirea 
stimei de sine, consolidarea cunoştinţelor sau înţelegerea pe care şi-a dorit-o 
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dintotdeauna. Lucrurile acestea îi întăresc voinţa individului şi-l pregătesc pentru 
încercări şi mai mari când ar putea să nu mai greșească aşa vede acum că a greşit 
anterior. Această conştientizare a greşelilor seamănă cu o curăţenie generală pe 
care fiecare trebuie să o facă din când în când sau cu o curăţenie de întreţinere care 
şi aceasta este absolut necesară. Pentru mulţi această curăţenie, mai ales pentru că 
vine pe un fond greoi, suprasolicitant, acela al zilelor de Scorpion (13 ai 14 august) 
ia înfăţişarea unor acţiuni epuizante. S-au săturat să tot răscolească prin trecut, să 
se tot întâlnească cu oameni care nu pot ori nu vor să înţeleagă anumite lucruri, să 
fie obligaţi să lucreze cu oameni rigizi, s-au săturat să tot facă acelaşi lucru de mai 
multe ori şi să nu reuşească să iasă din acest cerc vicios. Acum au ocazia să vadă 
unde s-a ascuns comanda care-i blochează în acest cerc vicios. Observând acest 
lucru reuşesc să depăşească parţial sau total acest obstacol care îi transformă în 
propriii duşmani. De asemenea, astăzi înţeleg că ignorând o problemă nu o rezolvă, 
nu se situează în afară suferinţei dacă ignoră mecanismul acesteia, ci depunând tot 
efortul de care sunt în stare pentru a înţelege şi a depăşi prin înţelegere tot ceea ce 
vine din partea acesteia. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a dovedi azi faţă de propria 
fiinţă curaj. Nu ne ajută atât de mult să dovedim curajul faţă de ceilalţi, cât ne ajută 
atunci când îl probăm faţă de noi înşine. 

 
Vineri, 16 august 

Vineri 16- 8-2013  0:47    Luna(Sag) Tri [Ari] Uranus 
Vineri 16- 8-2013  1:00    Luna(Sag) Squ [Pis] Chiron 
Vineri 16- 8-2013  4:00    Luna(Sag) Tri (Leo) Mercury 
Vineri 16- 8-2013 18:36   Venus (Vir) --> Libra 
Vineri 16- 8-2013 20:31     Sun (Leo) Tri (Sag) Moon 

 
Înainte de a trece în Balanţă, Venus are de traversat partea cea mai dificilă a 

tranzitului său - gradul anaretic din Fecioară. În Fecioară, Venus se află în cădere şi 
dă curs unor trăsături negative de caracter, de această dată evidenţiindu-le la o cotă 
mult mai ridicată. Din fericire, această trăsătură negativă se va putea exprima pe un 
fond în mare parte pozitiv ce vine din unghiurile pe care Luna le împlineşte cu 
Uranus şi Mercur (trigon) şi cu Chiron (careu). 

Venus în cădere sporește energia fricii. Teama de a nu pierde controlul este, 
de asemenea, susţinută de obsesia puterii şi toate acestea duc la o altă formă de 
decădere, diferită faţă de aceea pe care am traversat-o în ziua de marţi, 13 august, 
când Luna se afla în cădere (Scorpion). De această dată, Venus, pe finalul 
tranzitului său prin cădere (Fecioară), aduce obsesia puterii în sfera relaţiilor 
intime. Oamenii se simt înşelaţi, trădaţi, marginalizaţi, ignoraţi sau consideră că nu 
li se acordă suficient de multă atenţie pe câtă nevoie au. Aceste suspiciuni 
somatizează sau se transformă în vise periculoase, complicate ori în coşmaruri. 

Toate aceste elemente constituie o piatră de încercare a individului, o 
ipostază periculoasă sau complicată ce i se înfăţişează acestuia ca o ultimă etapă 
dintr-un demers lung şi greu de aproximativ o lună de zile. Această obsesie a 
puterii, pentru faptul că Luna se află în Săgetător, va putea fi formulată într-un 
chip nou, invocându-se prea agresiv şi prea puternic spiritul dreptăţii. Luna, prin 
cele două trigoane cu Mercur şi respectiv Uranus, desenează pe cer o piramidă de 
foc, aceea care amplifică voinţa foarte mult, care stimulează vizualizarea, 
creativitatea sau transferul de energie. Pentru cei care s-au simţit vlăguiţi în 
ultimele săptămâni şi pe care evenimentele din acest interval i-au epuizat acest 
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triunghi regal pe semne de foc îi umple de putere, îi motivează și-i ajută să-şi 
descopere un nou izvor al puterii ori să-şi extragă puterea dintr-o nouă sursă. De 
asemenea, orice câştig mic sporeşte stima de sine, încrederea că lucrurile pot 
comporta şi schimbări pozitive. Această revigorare a puterii personale susţinută de 
Lună nu este privită cu ochi buni de Venus anaretic din Fecioară, cu atât mai mult 
cu cât acest astru, prin poziția pe care o deține, apare pe cerul acestei zile ca planetă 
izolată, iar asta înseamnă că aceste câştiguri ori această sporirea a puterii personale 
vine să compenseze un deficit, nu să rezolve o problemă. Există o energie puternică, 
există determinare, oamenii sunt activi, motivaţi să se implice în tot felul de 
activităţi însă toate ocolesc problema în sine, adică se înţelege foarte bine cu 
prietenii, dar nu-şi rezolvă problemele de cuplu, primesc daruri, sunt vizitaţi de 
oameni pe care-i îndrăgesc ori îi iubesc, dar sunt măcinaţi de boli sufleteşti sau 
fizice. În 16 august aceste probleme nu au rezolvare pentru că nu sunt îndreptate pe 
drumul cel bun, ci sunt pur şi simplu ocolite. Prin această ocolire, durerea 
sufletească se adânceşte şi mai mult, iar energia suplimentară pe care am fi putut 
să o folosim pentru echilibrarea balanţei este utilizată pentru o altă formă de risipă: 
de timp, putere, de efort fizic ori de bani sau alte valori materiale. 

Prin trecerea sa în Balanţă, registrul energetic se schimbă foarte mult şi 
începând din seara acestei zile oamenii vor fi mult mai atenţia la comportamentul 
lor, vor fi mult mai comunicativi, mai blânzi, se vor simţi mult mai bine abordând 
gesturile rafinate, conversaţii degajate, deschise, adică tot ceea ce-i menţine pe linia 
de mijloc, pe un anumit echilibru. Chiar dacă astăzi Venus va trece în altă zodie, 
energiile nu vor fi percepute în totalitate de astăzi, ci începând de mâine, însă 
Venus în Balanţă îi îndeamnă pe oameni către rafinament şi elegantă, când îi incita 
să facă apel la spiritul dreptăţii mai mult decât au făcut-o până acum şi într-un mod 
echilibrat şi armonios. 

Prin urmare, 16 august este o zi în care ne vom preocupa mult de conduită. 
Teama de a nu pierde controlul ori obsesia puterii sunt elementele care ne duc spre 
a greşi mult într-o direcţie în care în mod normal am dat dovadă de ingeniozitate, 
bun simț, pricepere sau de eficiență. Acum facem gafe spunând sau deplasând un 
obiect dintr-un loc într-altul încercând să-l punem în valoare, să-l apropiem mai 
mult de lumină ori să îl transferăm dintr-o parte într-alta a camerei pentru a-l 
evidenţia. Această deplasare are la bază motivaţia evidenţierii şi vine spre noi cu o 
energie nouă, una puternică menită să cultive creativitatea şi simţul estetic. Din 
nefericire, toate aceste lucruri doresc să umple un gol nu să rezolve o problemă, să 
compenseze ori să ascundă o mare tulburare afectivă, o decepţie, o apăsare pe care 
oamenii o vor simţi astăzi, în special în a prima parte a zilei. 

În a doua parte a zilei, când Venus va trece în Balanţă, lucrurile vor trece 
într-un registru nou, sentimentele se vor aşeza într-o nouă albie, oamenii vor fi mai 
înţelegători, vor accepta mult mai uşor că frumosul se află în preajmă lor şi nu 
trebuie să-l caute ori să-l construiască din lucruri noi pentru că tot ceea ce au 
nevoie pentru bucuria proprie şi ei nu trebuie decât să întindă mâna şi să ia. Prin 
Venus din Balanţa se accentuează şi spiritul dreptăţii şi nevoia de a proteja pentru a 
menţine un echilibru într-un grup. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi, în 
specială până în preajma orei 18:36 de iertare. Venus în Fecioară, cu atât mai mult 
pe gradul anaretic, are o mare dificultate în a ierta. Se preocupă de lucrurile mici ca 
să ascundă neputinţa de a ierta. Iertând, reuşim să compensăm sau să sublimăm o 
mare parte din trăsăturile negative ale acestor conjuncturi astrale. 
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Sâmbătă, 17 august 
Sambata 17- 8-2013  6:25    Luna(Sag) --> Capricorn 
Sambata 17- 8-2013  7:27    Luna(Cap) Squ (Lib) Venus 
Sambata 17- 8-2013 13:21    Luna(Cap) Sex [Pis] Neptune 
Sambata 17- 8-2013 16:26    Luna(Cap) Sex (Sco) Saturn 
Sambata 17- 8-2013 19:03    Luna(Cap) Opp (Can) Lilith 
Sambata 17- 8-2013 21:34    Luna(Cap) Con [Cap] Pluto 

 
Conjuncturile acestei zile ne îndeamnă să facem un apel nostalgic la vechile 

obiceiuri. Relaţiile cu tot ceea ce este superior, cu tot ceea ce este deasupra ca nivel 
ierarhic ori ca nivel de vibraţie este astăzi perceput greşit, în mod subiectiv sau 
privit ca o etapă în împlinirea unui demers care trebuie obligatoriu să se soldeze cu 
un avantaj personal. 

Fiinţa, astăzi, prin această orientare negativă, înclină mai mult spre refuz 
decât către a primi bucurii sau lecţii de viaţă. Cu Luna în Capricorn oamenii se 
refugiază în ceea ce au crezut anterior, în ceea ce au crezut că au finalizat cu 
anumite etape care s-au încheiat în săptămâna anterioară. De altfel, toată 
săptămâna îi răscoleşte ceva pe aceste obiceiuri mai vechi, toată săptămâna se va 
afla sub amprenta puternică a opoziţiei pe care Jupiter şi Pluton o exercită încă. 
Astăzi, cu Lună în Capricorn apropiindu-se periculos de mult Pluton şi, spre seară, 
împlinind conjuncţia cu acesta, lucrurile mari, apăsătoare, cele care par să fie 
însemnate prin mesaj prin conţinut sau prin direcţie, capătă un sens nou. Devin 
mai importante prin caracterul lor obscur şi tocmai pentru că li se descoperă 
caracterul lor ascuns sunt abordate, sunt băgate în seamă, evidenţiate şi oamenii îşi 
vor consuma toată energia pentru a le cultiva. 

Partea bună a acestei zile vine din faptul că suntem incitaţi la muncă, nu 
neapărat în privinţa sarcinilor profesionale, ci ceea ce va pune în evidenţă fiinţa, 
ceea ce o va ridica în ochii tuturor. Rezultatele muncii abordată azi sunt stabile, 
solide, chiar dacă energia folosită nu va mai fi recuperată niciodată sau chiar dacă 
banii investiţi ori valorile care au fost consumate astăzi sunt pierdute definitiv. 

În felul acesta, 17 august devine şi o zi a căutărilor stranii, a elementelor care 
sunt răscolite din curiozitate sau din dorinţa de a li se oferi acestora o stabilitate. Se 
lucrează la imaginea publică, la compensarea unui deficit de imagine ori la 
repararea unei greşeli făcută în public. Se poate ajunge chiar în ipostaza în care un 
individ să-şi ceară scuze public însă nu o face din toată inima pentru că apropierea 
Lunii de Pluton înseamnă opoziţia acesteia cu Lilith şi Jupiter, deci conflict deschis. 
Dacă se opune rezistență sau dacă scuzele nu sunt acceptate atunci conflictul va 
trece într-o altă etapă în care elementul definitoriu va fi lipsa de control. Conjuncţia 
Lună-Pluton din seara acestei zile o transformă pe aceasta în purtător de lumină. 
De acum, timp de aproximativ o săptămână, Luna va avea de împlinit un scop, va 
urmări să implementeze o nouă modalitate de a schimba mentalitatea oamenilor de 
a–i reorienta ori de a le ridica nivelul de conştiinţă ajustându-i să-şi înţeleagă 
existențele pe care le trăiesc, să-i vadă mai clar şi mai bine ori să le înţeleagă şi mai 
mult gesturile. Luna din Capricorn are o calitate aceea de a îndrepta atenţia către 
interior şi, pentru un suflet elevat, pentru o fiinţă care doreşte să-şi trăiască viaţa 
prin lucruri, acest îndemn spre interior, spre profunzime înseamnă şi ipostaza 
surprinzătoare în care refuză să-i judece pe cei din jur pe motiv că le cunosc 
păcatele, dar nu le cunosc eforturile în a și le controla. 

Prin urmare, 17 august este de asemenea o zi de conduită. Apelul nostalgic 
la vechile obiceiuri, dar şi raporturile sociale pe care urmărim să le dezvoltăm în 
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această zi vor fi conduse de ambiţii puternice, dar şi de nevoia de a compensa un 
deficit sau de a repara o greşeală pe care au săvârşit-o cu sau fără intenţie pe spaţiul 
public. Sunt foarte avantajaţi de aceste unghiuri cei care sunt angrenaţi într-un 
proces de cercetare spirituală, care urmăresc să-şi cultive rafinamentul spiritual 
pentru că, pe de o parte, vor reuşi astăzi să-şi diminueze din tendinţa de a-i judeca 
pe cei care greşesc şi, de partea cealaltă, vor izbuti să vadă mai clar efortul lor de a-
şi diminua înclinaţia spre greşeală. 

Cei care-şi folosesc, fie şi numai într-o mică parte, voinţa pentru a dezvolta 
aceste atitudini pozitive vor observa azi că sunt încurajaţi spre a înţelege mai mult 
sau mai corect suferinţa umană, în diferitele sale ipostaze. Cei care nu procedează 
în felul acesta vor observa că fiecare acţiune de compensare a unei greşeli îi slăbeşte 
şi mai mult, le consumă din rezerve, din puteri, din acumulări, din valori şi vor 
vedea foarte clar că tot ceea ce consuma azi dispare definitiv. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de proverbul 
evreiesc: �Să nu laşi să cadă noapte peste mânia ta�. 

 
Duminică, 18 august 

Duminica 18- 8-2013  1:04    Luna(Cap) Opp (Can) Jupiter 
Duminica 18- 8-2013  1:10    Luna(Cap) Sex [Sco] North Node 
Duminica 18- 8-2013  2:15    Luna(Cap) Squ [Ari] Uranus 
Duminica 18- 8-2013  2:23    Luna(Cap) Sex [Pis] Chiron 
Duminica 18- 8-2013  7:06 Jupiter (Can) Tri [Sco] North Node 
Duminica 18- 8-2013 21:25    Luna(Cap) Opp (Can) Mars 

 
Finalul săptămânii ne duce în ipostaza în care să ne luptăm cu minciuna, cu 

iluzia sau să vedem că adevărul ne sperie cu atât mai mult cu cât ne înaltă sau ne 
întăreşte baza relaţională. Întreaga zi va fi sub apanajul acestui tip de relaţionala 
adică va fi sub semnul raporturilor pe care individul refuză în general să le 
împărtăşească. Foarte mulţi doresc să relaţioneze însă nu doresc să-şi 
împărtăşească unii altora ce anume vor să pună la dispoziţie într-o relaţie sau care 
sunt aşteptările lor din raporturile pe care le dezvolta. Cei mai mulţi procedează aşa 
în ideea că dacă se lasă în voia sentimentelor în mod obligatoriu întreaga relaţie va 
fi condusă pe calea cea bună. O relaţie nu implică numai sentimente, ci ea 
presupune şi schimburi de informaţii sau de alte valori, dar şi la un moment dat 
lansarea a unui faţă de celălalt a unor încercări ori a unor provocări care să 
diversifice raporturile care există între aceştia. Astăzi Jupiter, lezat în continuare de 
conjuncţia cu Luna neagră, va trimite un trigon către Capul Dragonului acolo unde 
se află şi Saturn şi va încerca să dea relaţiilor sociale conotaţii din ce în ce mai 
diverse. În felul acesta, lupta cu misiunea este argumentată prin nevoia individului 
de a se ridica deasupra condiţiei sale sau de a marca trecerea sa printr-o victorie. 
Nu trebuie să uităm că împlinirea trigonului dintre Jupiter şi Capul Dragonului se 
realizează pe opoziţie Luna-Marte de pe axa Capricorn-Rac, atunci când Marte este 
în cădere şi Luna este în exil și de asemenea, nu trebuie să uităm că această 
ipostază astrală înseamnă neputinţa de a înţelege în mod obiectiv provocările 
venite din partea anturajului. Toate vor fi luate în sens personal, iar lupta cu 
minciuna va fi de fapt lupta cu cel care ne-a minţit, lupta cu iluzia va fi lupta cu cel 
care a refuzat să ne ofere informaţia reală, iar adevărul care sperie în ochii 
individului reprezintă de fapt o ipostază agresivă în care cineva se foloseşte de un 
lucru ascuns care s-a întâmplat pentru a compromite imaginea cuiva ori pentru a-l 
constrânge să facă ceea ce nu a dorit în alte ipostaze să facă. În felul acesta, 
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înţelegem că tot ceea ce înseamnă raporturi sociale ori exprimare pe zonă publică 
se desfăşoară pe baza unei confruntări sau prin luptă. Cei care lucrează cu energia 
sau care au fost atenţi asupra comportamentului lor ştiu că încercările acestei zile 
merg pe ideea că individul este pentru sine propriul sau obstacol, adică aşa cum ne 
sugerează deviza acestui an. Am văzut de-a lungul lui 2013 că acest obstacol poate 
lua înfăţişarea acţiunilor pe care individul a dorit să le ascundă sau de care s-a dezis 
ori pe care le-a ignorat cu desăvârşire. Lucrurile acum ies la lumină şi se îndreaptă 
împotriva individului care le-a marcat cu numele său. 

Din punct de vedere social, lupta cu minciunea sau confruntarea cu adevărul 
care sperie reprezintă pentru individ o ipostază impresionantă una care îl poate 
duce către un salt evolutiv spectaculos. Chiar dacă a fi remarcat sau promovat 
înseamnă sarcini suplimentare rezultatele muncii sale vor fi cu adevărat 
spectaculoase. 

Prin urmare, finalul săptămânii se va dovedi foarte generos cu lecţiile de 
viaţă cu înţelegerile absolut necesare pentru un om care doreşte să evolueze din 
punct de vedere social, profesional sau moral. Trigonul pe care Jupiter îl împlineşte 
astăzi îl formează de ceva timp. Asta înseamnă că în cursul zilei de azi evenimentele 
se prezintă mai mult ca nişte confirmări ori ca ipostaze finale în demersuri la care 
lucrăm de cel puţin o lună de zile. Ceea ce vine spre noi azi nu este uşor, ci va fi 
perceput cu greutate, cu efort şi nu doar aşa, ci suntem invitaţi să consumăm multă 
energie pentru a înţelege sau redefini elementele de bază într-o relaţie.  

Este posibil ca azi ori pornind de la un îndemn al acestei zile mulți să simtă 
nevoia să-şi reînnoiască jurămintele de prietenie sau de căsnicie, să stabilească din 
nou datele contractuale ori să se gândească că a sosit momentul să-şi declare din 
nou lucrurile care până acum au fost evidente. În mod firesc, aceste lucruri nu ar fi 
necesare însă suspiciunile care nu au fost rezolvate de-a lungul derulării 
demersurilor sau în acest tip de colaborare au crescut atât de mult încât pe fiecare 
dintre părţile implicate în relaţie le motivează să dovedească celeilalte contrariul. 
Nu va şti niciodată care este adevărul motiv pentru care partenerul simte nevoia să-
şi reînnoiască jurămintele, însă nici nu este important pentru că reînnoirea în sine 
sau consolidarea elementelor de bază dintr-o relaţie constituie finalitatea în sine a 
demersurilor astrale care la rândul lor vor genera rezultate remarcabile în munca 
de grup. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne speria de adevăr. 
Adevărul este cel care înălţă şi oricât de dureros ar fi, a ne hrăni cu adevăr 
înseamnă a fi autentici. 
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Săptămâna 19-25 august 2013 aduce câteva evenimente importante pentru 
această perioadă, unele dintre ele având un rol major asupra întregului an. Ne 
referim aici la Luna plină din 21 august, dar şi la cele două unghiuri pe care Jupiter 
le împlineşte cu Uranus şi Chiron, adică un careu şi respectiv un trigon. Celelalte 
unghiuri pe care le vom vedea în analizele aplicate pentru fiecare dintre cel şapte 
zile au un caracter repetitiv apărând în fiecare an o dată sau de două ori. 

În plus faţă de aceste unghiuri importante care se împlinesc vineri, avem 
parte de două ingresuri. Soarele va trece în 23 august în Fecioară, iar Mercur a 
doua zi, pe 24 august, de asemenea, va trece în Fecioară, în aşa fel în seara zilei de 
24 august, cu puţin timp înainte de a trece în 25 august, Soarele şi Mercur să 
împlinească din nou o conjuncţie, moment foarte important pentru deschiderile 
spirituale, dar şi pentru a ne concentra întreaga forţă spre a împlini noi etape în 
proiectele pe care le derulăm. 

Schema generală a acestei săptămâni nu este deloc simplă şi nu va fi marcată 
doar de zilele în care se împlinesc aceste unghiuri. Avem de-a face cu zile de 
Vărsător (Luna în Vărsător) foarte complicate (luni, marţi până în dimineaţa zilei 
de miercuri) sau zile de Berbec (Luna în Berbec) teribile şi agere din dimineaţa zilei 
de vineri până în mijlocul zilei de duminică. În felul acesta, pornim pe un drum în 
căutarea adevărului, dorim să cultivăm încrederea în sine şi deopotrivă simţim să 
împărtăşim o experienţă de viaţă prin asociere sau prin relaţionare, însă vom fi 
adesea marcaţi de teama că urmează să se întâmple ceva neplăcut. Această ipostază 
va fi vizibilă cu precădere în ziua de marţi. Ziua de miercuri va deveni un vârf al 
acestei săptămâni, fiind una plină de dezamăgiri. În egală măsură, pentru că 
Jupiter devine personajul principal va face din această zi şi nu doar atât, din 
întreaga săptămână, un interval magic pentru fiinţele cu adevărat remarcabile când 
li se va ridica acestor vălul iluziei după care se ascund şi vor părea oameni 
obişnuiţi. Fiinţele remarcabile vor reuşi să facă în ziua de miercuri sau într-una din 
zilele acestei săptămâni (având o libertate de expresie mult mai mare decât fiinţele 
comune) pentru că spiritul dreptăţii (Jupiter) din semnul exaltării sale (Rac) îi 
îndeamnă să se sacrifice pentru ceilalţi sau să îi poată ajuta mult mai mult decât a 
făcut-o până acum. 

Ziua de miercuri este o zi de graţie, spre deosebire de ziua de vineri care 
devine o zi a ambivalențelor periculoase. Se câştigă prin asociere şi se pierde prin 
compromis, chiar dacă toate aceste direcţii vor convieţui cu o acută nevoie de 
metodă, de regulă, de program sau de disciplină. Finalul săptămânii se va situa în 
preajma nevoii de câştig. Adesea oamenii îşi vor refuza partenerii de discuţie, de 
viaţă, cei pe care i-au îndrăgit, persoanele de care s-au simţit atraşi mult timp, 
considerând că numai prin explorarea acestei laturi întunecate a personalităţii vor 
reuşi să devină cu adevărat învingători. Pentru că Soarele şi Mercur vor fi în 
conjuncţie în seara zilei de 24 august, când această tendinţă de refuz a partenerului 
va atinge un moment de maximum, oamenii vor trăi şi cu confuzia că refuzul 
partenerului reprezintă sursa de putere şi că nervul, agresivitatea sau combatere a 
tot ceea ce este liniştit şi calm ar putea să le sporească forţa de acţiune. În realitate, 
este vorba despre o agresivitate mascată despre care ştim din studiile de 
specialitate că nu poate oferi eficiență decât pe termen scurt, iar termen scurt nu 
poate însemna decât o zi, ziua de 24 august. 

Finalul săptămânii ne aduce în faţa unui joc interesant. Oamenii vor deveni 
unii pentru alţii catalizatori în demersurile publice, fără să conştientizeze acest 
lucru, fără să-şi dorească ceva în direcția aceasta. Aici un rol foarte important îl vor 
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avea fiinţele cu calităţi remarcabile, fiinţe speciale, puternice, înzestrate cu talente 
şi deschideri aparte care vor putea să înţeleagă mult mai bine decât omul comun ce 
înseamnă să fii catalizator pentru un suflet de lângă tine. 

Pentru că este atât de complicată şi de încărcată, pentru că ne aduce în faţa 
unor ipostaze atât de tulburătoare, atât de periculoase prin răsturnarea rapidă a 
situaţiilor, săptămâna 19-25 august ne reînvie spiritul dinamic şi ne avertizează cu 
privire la bunele intenţii. Cei care au bune intenţii trebuie să lase după ei urme 
pozitive. Cei care nu lasă urme pozitive nu au bune intenţii. În această săptămână 
simplificarea aceasta îi va ajuta pe toţi oamenii, indiferent că sunt fiinţe comune 
sau entităţi remarcabile. 

 
Luni, 19 august 

Luni 19- 8-2013  7:06    Luna(Cap) --> Aquarius 
Luni 19- 8-2013 12:19    Luna(Aqu) Tri (Lib) Venus 
Luni 19- 8-2013 17:10    Luna(Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Luni 19- 8-2013 20:12    Luna(Aqu) Con [Aqu] Juno 

 
Chiar din dimineaţa acestei zile Luna va trece în Vărsător şi va avea de 

împlinit trei aspecte (un trigon cu Venus, un careu cu Saturn şi seara va trece prin 
conjuncţia cu Junon aflată acum în mers retrograd). Ziua devine astfel un exponent 
al căutării adevărului. Este căutată limpezimea gândirii, este apreciat individul care 
se exprimă şi gândeşte clar, care nu este ambiguu în exprimarea sa şi care 
urmăreşte prin toate lucrurile pe care le pune la dispoziţia celorlalţi să clarifice o 
problemă ori să reaşeze într-o ordine precisă informaţii pe care le deţine deja. În 
felul acesta, este încurajată încrederea în sine, dar şi nevoia de a împărtăşi o lecţie 
de viaţă, de asociere sau de relaţionare. Luna, prin trigonul cu Venus, chiar dacă ea 
este puternic influenţată de iminenta conjuncţie cu Junon din seara acestei zile 
transforma ziua de 19 august într-o zi de încântare în ceea ce priveşte raportul 
individului cu propriile sale sentimente. În a doua parte a zilei, va observa că aceste 
sentimente l-au depărtat puţin de la disciplină, de la scopul pe care şi l-a propus, de 
la programul de lucru şi l-au făcut să-şi piardă timp important sau să se risipească 
în tot felul de contacte sau de detalii care nu sunt importante nici pentru profesia sa 
nici pentru confortul său, dar nici pentru al celor din jurul său. Acest gen de risipire 
va pune o greutate pe individ şi îl va face să simplifice brusc lucrurile, să se 
adâncească şi mai mult în clarificarea informaţiilor ori în a spune adevărul verde în 
faţă. Tocmai de aceea, seara zilei de 19 august, când Luna şi Junon vor fi în 
conjuncţie, nu încurajează relaţiile la modul general, ci le va întări pe acelea care au 
trecut în mijlocul zilei o încercare. Adică sunt încurajate acele raporturi sociale care 
au făcut faţă adevărului, care au suportat o informaţiei dură, spusă în mod 
neprelucrat, fără dantelării verbale, fără să se ţină cont de urmările acestora. 

Astfel, abia spre seară vom realiza că în prima parte a zilei sentimentele nu 
ne-au îndreptat către lucruri inutile, ci dimpotrivă ne-au arătat cât de diversificată 
poate fi viaţa atunci când se ţine cont de dragoste, comunicare, de libertate de 
expresie sau de schimbul liber care se realizează între indivizi care abia dacă se 
cunosc ori dacă s-au văzut o singură dată în viaţă. 

Prin urmare, 19 august este o zi în care căutarea adevărului îşi pune o 
puternică amprenta pe personalitatea individului. Astăzi vom vedea care sunt 
extremele adevărului, cum este să-l exprimi prin sentiment şi să te laşi în voia 
libertăţii sale sau cum este să te exprimi prin raţiune şi atunci să îngustezi foarte 
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mult comunicarea sau relaţionarea pentru a evidenţia lucrurile care sunt de 
maximă urgenţă acum. Întreaga zi se va situa sub auspiciile nevoii de a împărtăşi şi 
tot ceea ce vine spre noi astăzi se va transforma într-o lecţie de viaţă, învăţându-ne 
mai multe despre asociere, despre relaționare, despre importanţa lucrurilor, despre 
cât de grave sunt relaţiile şi cât de uşor le putem simplifica dacă ne îndreptăm către 
lucrurile pe care le cunoaştem sau putem să le facem cel mai simplu. Unii pot iubi 
foarte simplu, îşi pot exprima sentimentele fără o barieră, alţii însă se simt mai bine 
selectând aceste elemente în funcție de priorităţi şi aşezându-le într-o ordine încât 
să le fie accesibile atunci când le folosesc, nu să le aibă pe toate de-a valma în jurul 
lor.  

Persoanele care sunt înclinate negativ, care îşi urmăresc cu egoism doar 
propriul interes, vor vedea în cele două extreme ale zilei de 19 august ipostaza în 
care vor păcăli, trecând de la una la alta. Adică în prima parte a zilei vor constrânge 
sentimentul să se exprime după cum doresc ei, după cum se simt ei bine sau 
confortabil, iar în a doua parte a zilei îi vor critica pe cei care se vor apropia mai 
mult de disciplină, de metodă, de regulă, de program sau de restricţie. Acest fapt se 
datorează lui Junon retrograd care pune în această zi o greutate aparte pe mesajul 
Lunii din Vărsător. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia intuiţiei, 
Intuiţia ne va spune când anume să ne exprimăm sentimentele şi când să fim mult 
mai disciplinaţi mai ordonaţi, mai precişi în programul de lucru sau în munca pe 
care ne-am propus să o realizăm astăzi. A ne lăsa în voia intuiţiei înseamnă a 
respecta fluxul cosmic şi a ne situa în afara celui mai mare pericol care vine spre noi 
astăzi – inversiunea – aceea care ne răstoarnă priorităţile cu scopul egoist de a 
obţine avantaje personale cu orice preț. 

 
Marţi, 20 august 

Marti 20- 8-2013  1:26    Luna(Aqu) Squ [Sco] North Node 
Marti 20- 8-2013  2:36    Luna(Aqu) Sex [Ari] Uranus 
Marti 20- 8-2013 21:17    Luna(Aqu) Opp (Leo) Mercury 

 
Cea de a doua zi de Vărsător vine cu împlinirea a trei aspecte la care participă 

Luna şi anume careul său la Axa Dragonului, sextilul cu Uranus şi opoziţia cu 
Mercur. 20 august devine, astfel, ziua în care simţim nevoia de a ne face remarcaţi 
pentru a ne menţine un standard. În felul acesta, atât în ceea ce priveşte careul 
Lunii la Axa Dragonului, cât şi opoziţia Luna-Mercur vom fi învăluiți azi de un 
sentiment straniu. Acesta este tangent la o frică, la teamă că urmează să se 
întâmple ceva straniu, complicat sau poate chiar ceva rău. Tocmai de aceea vom fi 
înclinaţi spre compromisul de a pune la dispoziţia celorlalţi o parte din realizările 
personale pentru a scăpa de răspunderea de a le urmări, de a le îngriji sau de a le 
proteja. Unii consideră că, procedând în felul acesta, chiar dacă ştiu sigur că este o 
greşeală, scurtează drumul către o altă realizare, una mult mai mare care nu poate 
veni decât dacă este acordată toată atenţia şi încrederea. Pentru că aspectul de 
careu între Lună şi Axa Dragonului se împlineşte de luni spre marţi, visele pe care 
le avem în acest interval vor avea o puternică amprentă neplăcută. Fie vor fi vise 
periculoase, bizare, fie vor fi vise care vor şoca prin diversitate, cromatică ori prin 
bogăţia de episoade reale la care vor face trimitere, Niciunele dintre acestea nu par 
să aibă o trimitere către lucruri reale. Ele nu sunt prevestitoare, nu avertizează cu 
privire la anumite evenimente viitoare, ci doar creează senzaţia că urmează să se 
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întâmple ceva. Această senzaţie, pentru că se situează între careul Lunii la Axa 
Dragonului şi opoziţia Lunii la Mercur, este supusă unei erori de informaţie sau de 
orientare, de selecţie a unor episoade sau de încadrare obiectivă a informaţiilor 
într-un anumit context. Astfel, avem de-a face cu un conflict pe care-l dezvoltă 
individul, mai mult mascat, cu destinul său (careul Lună-Axa Dragonului) şi cu o 
înclinaţie spre gândirea negativistă sau egocentrică (opoziţia Lună-Mercur). 

Toate acestea pun asupra sextilului Luna-Uranus, care ar trebui să aducă 
inspiraţie, deschidere, intuiţie sau chiar experienţe legate de clarviziune, de 
profeţie, o greutate foarte mare. Astfel, individul nu dispune de energia necesară 
pentru a se deschide către un plan superior acolo unde informaţiile despre viitor 
sau referitor la ordinea şi precizia după care este organizat universul sunt 
depozitate. Sextilul Luna-Uranus permite accesul la akasha (memoria universului) 
însă acum nu dispunem de energia necesară pentru că avem două mari greutăţi 
legate de gât: una face referire la modul cum percepem destinul propriu, cum 
selectăm evenimentele pe care le-am parcurs, iar cealaltă la atitudinea pe care o 
avem faţă de anumite informaţii. 

Cu alte cuvinte, suntem în faţa unor episoade importante și, pentru că nu 
suntem pregătiţi să înfruntăm sau să depăşim acest impas, vom înclina balanţa 
foarte mult spre compromis. 

Prin urmare, 20 august ne va pune în faţa unor întâmplări stranii. Pe 
unele dintre ele mai mult le vom închipui în sensul că mai mult vom crede într-un 
inamic orientat întru-totul împotriva noastră decât să ne oprim pentru o secundă şi 
să vedem care este realitatea. Vom prefera toate aceste construcţii mentale, toate 
aceste frici personificate pentru că ele par să hrănească azi toate simţurile, atât cele 
pe care le folosim în timpul somnului, cât şi cele pe care le folosim în stare de veghe 
(careul Lunii la Axa Dragonului), fiindu-ne cunoscute și accesibile pentru că multe, 
de-a lungul vieții, au fost folosite împotriva destinului propriu. Lucrurile par să se 
manifeste într-un sector cunoscut şi nimeni nu va fi surprins dacă de la o închipuire 
sau de la o rememorare sau pur şi simplu de la o impresie greşită îndreptată 
împotriva cuiva se declanşează o serie întreagă de argumente, de logici imbatabile, 
de replici usturătoare sau de decizii categorice împotriva cuiva. 

Teama este aceea care ne alimentează toate aceste elemente pentru că de 
această dată ne spune că lucrurile se îndreaptă către o finalitate negativă. Astăzi nu 
intuim acest lucru, deci informaţia nu poate veni pe o cale empirică, ci pur şi 
simplu reprezintă rezultanta unor procese negative pe care le-am folosit de-a 
lungul vieţii cu aceeași finalitate: una negativă. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a combate 
nevoia acerbă pe care o vom resimţi azi în a ne face remarcaţi. A trăi în umbră, a 
urmări să ne preocupăm doar de lucrurile pe care le avem în preajmă, a refuza orice 
reacţie violentă, orice emoţie puternică, orice decizie categorică doar pe baza a ceea 
ce ne vine acum în minte, reprezintă înclinaţia salvatoare a zilei de 20 august. 
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Miercuri, 21 august 
Miercuri 21- 8-2013  4:44     Sun (Leo) Opp (Aqu) Luna(Full Moon) 
Miercuri 21- 8-2013  7:43    Luna(Aqu) --> Pisces 
Miercuri 21- 8-2013 10:15 Jupiter (Can) Squ [Ari] Uranus 
Miercuri 21- 8-2013 11:55 Jupiter (Can) Tri [Pis] Chiron 
Miercuri 21- 8-2013 14:29    Luna(Pis) Con [Pis] Neptune 
Miercuri 21- 8-2013 18:14    Luna(Pis) Tri (Sco) Saturn 
Miercuri 21- 8-2013 21:13    Luna(Pis) Tri (Can) Lilith 

Miercuri 21- 8-2013 22:55    Luna(Pis) Sex [Cap] Pluto 
 
Luna plină din 21 august este înclinată negativ pentru că devine o Lună plină 

a dezamăgirilor. Sunt puternic influenţate viziunea şi percepţia asupra adevărului, 
acelea care oricum în zilele anterioare au fost zdruncinate. În felul acesta, 
descoperim acum, în momentul de maximum al ciclului lunar, că zilele de Vărsător 
(Luna în Vărsător) au agresat atât de mult esenţa adevărului cu care intrăm în 
contact cât şi modul în care el este promovat. Astfel, sunt invocate foarte mult 
lipsurile materiale, neputinţa de a le acumula sau uşurinţa prin care individul 
reuşeşte să piardă o acumulare de luni sau poate chiar ani de zile pe vise, pe 
speranţe false, pe afaceri păguboase sau pe schimburi care nu reuşesc să-l 
avantajeze în niciun fel. Pentru a fi contrabalansate, toate aceste lucruri sunt luate 
în glumă. Este transformată în veselie, în bunădispoziţie, ca şi cum pe individ nu-l 
afectează faptul că pierde pentru că se simte revigorat, are energie, are 
determinare, are încredere în sine şi consideră că aşa cum le-a acumulat pe acestea 
poate să acumuleze oricând mai mult de atât. În felul acesta, se opreşte un proces, 
se invocă o pauză iar secătuirea rezervelor devine un element de referinţă al zilei de 
21 august pe care, prin glumă, mulţi vor urmări să o ascundă. 

Acest lucru se întâmplă pentru că imediat după Luna plină Luna va trece în 
Peşti şi va lucra cu o altă energie, chiar dacă se va afla în continuare în fereastra 
opoziţiei cu Soarele. Acesta va fi un fond înşelător, complicat sau unul desfășurat în 
contradicţie cu expansiunea care vine din partea Soarelui. Luna în Peşti este 
interiorizată, este retractilă faţă de evenimentele lumeşti şi caută tot timpul motive 
pentru a îndrăgi ceea ce-i provoacă suferinţă sau ceea ce o dezamăgeşte. Chiar dacă 
imediat ce intră în Peşti ea va împlini doar aspecte pozitive faptul că astăzi se 
împlinesc două unghiuri la care participă Jupiter (careul cu Uranus şi trigonul cu 
Chiron) va face din ziua de 21 august un exponent al luptei pentru eliberarea 
individului de încorsetarea problemelor care l-au frământat în ultima perioadă. 
Trigonul lui Jupiter la Chiron înseamnă vindecare, iar careul Jupiter-Uranus ne va 
spune ce anume trebuie înlăturat, care este afecţiunea care trebuie combătută, ca 
vindecarea să se instaleze. 

Dintr-un anumit punct de vedere, pentru că mulţi indivizi vor lua totul în 
glumă, aceasta este o înclinaţie de bun simţ şi, de asemenea, dovada realismului pe 
care aceste persoane îl adoptă. Vindecarea predispusă de trigonul Jupiter-Chiron 
asupra elementelor lansate de careul Jupiter-Uranus este un element iluzoriu 
pentru omul comun şi accesibil doar fiinţelor deosebite, înzestrate cu o puternică 
forţă în a analiza sau în a controla evenimentele sociale, în a impune prin gând sau 
prin faptă o anumită ordine a lucrurilor. Jupiter şi Uranus sunt în careu de ceva 
vreme şi predispun modificarea evenimentelor sociale, încadrarea lor pe o albie 
nouă în aşa fel încât grupurile formate din indivizi cu gânduri tradiţionale să se 
îndrepte către o transformare radicală. 
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Este de la sine înţeles că persoana, ca individualitate de sine stătătoare, nu 
poate impune, decât dacă dispune de calităţi remarcabile, modificări substanţiale în 
acest segment. Ea poate să invoce o stare de confort prin alipirea preocupărilor sale 
la celelalte preocupări prin descoperirea unor interese comune cu alte persoane cu 
care să se întâlnească şi printr-o frumoasă prietenie pe care să o lege să se integreze 
într-o lucrare, într-un proces social care să-i faciliteze în timp modificarea 
conştiinţei şi deci vindecarea. Doar prin ceea ce face acum şi doar prin efort 
propriu, această vindecare nu va fi posibilă. Doar fiinţele remarcabile care pot lucra 
cu focare de energie, care au înscris în destinul lor să facă acest lucru, pot declanşa 
imense valuri de transformare de care să beneficiem cu toţii. 

21 august este o zi de glorie pentru aceste fiinţe remarcabile pentru că ele nu 
vor afişa absolut nimic din predispoziţiile rezervate fiinţelor comune. Ei nu vor fi 
obosiţi, nu vor invoca lipsuri materiale, nu vor lua totul în glumă şi nu vor invoca 
neputinţa sau dezamăgirea. Ei vor fi puternici pentru că au pe umerii lor 
responsabilitatea susţinerii celorlalte fiinţe. 

Prin urmare, 21 august este o zi de mare forţă şi exprimare personala. 
Mulţi se vor gândi la greşelile vieţii şi vor căuta să le ascundă ori să le compenseze, 
vor observa că ceea ce s-a-ntâmplat în zilele de Vărsător (Luna în Vărsător) au pus 
o povară mult prea grea pe modul cum aleg să spună adevărul, să se exprime, să se 
dezvăluie faţă de ceilalţi sau să se prezinte în faţa unui auditoriu. În faţa acestei 
conştientizări se simt dintr-odată obosiţi şi motivează faptul că lipsurile materiale 
sunt acelea care-i ştirbesc din plăcerea de a trăi sau din bucuria de a convieţui cu 
oamenii pe care şi i-a ales. Astfel, pentru a compensa acest neajuns va lua totul în 
glumă, se va ascunde de adevărul care doare, va ocoli, va amâna munca istovitoare 
pe care şi-a programat-o pentru azi şi prin asta va arăta că opreşte un proces, că ia 
o pauză şi că, în realitate, arată faptul că este secătuit de rezerve şi învăluit de o 
neputinţă. Pe Luna plină neputinţa este întotdeauna stranie, pentru că opoziţia 
luminariilor amplifica puterea interioară, sporeşte vitalitatea şi umple acele albii 
ale fiinţei care mai toată luna sunt goale. Acum oamenii au determinare, sunt 
puternici, au energie şi când se simt neputincioşi pe Lună plină înseamnă că de fapt 
sunt bolnavi, iar această sporire a energiei nu face decât să aducă din adâncurile 
fiinţei afecţiunea la suprafaţă pentru a o face evidentă.  

Ziua este însă remarcabilă pentru fiinţele cu puteri şi deschideri speciale, 
care au atins un nivel înalt de conştiinţă pentru că, pe de o parte, trigonul lui 
Jupiter cu Chiron, iar, de cealaltă, careul lui Jupiter la Uranus, îi îndeamnă pe 
aceştia, le facilitează acestora folosirea unor procedee rapide prin care să-i ajute pe 
semeni. Ei nu simt durere, nu se simt obosiţi, nu au nicio problemă dacă 
traversează o perioadă de lipsuri sau dezamăgiri, nu se simt secătuiţi de rezerve, ci 
dimpotrivă înnobilaţi de lumina cu care sunt în contact şi pe care doresc să o 
împărtăşească celorlalţi.  

Ceea ce reuşesc aceste fiinţe remarcabile să facă acum în văzul tuturor este cu 
totul escepţional. Se dezvăluie, se exprimă, iar valul iluziei se ridică şi-i descoperă 
pe aceştia în exerciţiul funcţiunii. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi 
este aceea de a ne preocupa mai puţin de lucrurile care ne nemulţumesc şi de a 
urmări cu privirea să descoperim în jurul nostru oameni care sunt cu adevărat 
fericiţi. Cei care sunt cu adevărat mulţumiţi şi fericiţi probează faptul că sunt fiinţe 
remarcabile și nu doar primesc lumina, cu toate beneficiile ei, ci o răspândesc în jur 
pentru a schimba în bine mediul în care aleg să trăiască. Prin exemplul lor astăzi 
putem vedea că viaţa se poate concentra într-o secundă în care să trăim totul. Cei 
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care lucrează cu energia, care au avut parte de experienţe speciale, ştiu că acest 
lucru se produce în contactul cu energiile subtile, cele foarte înalte pe care de aici 
din această lume le vedem ca fiind abstracte. Aceste elemente nu vor mai fi astăzi 
atât de departe de noi, ci prin intermediul fiinţelor remarcabile vor coborî foarte 
aproape de noi, atât de aproape încât este suficient să întindem mâna sau, mai 
frumos, să întindem către aceste minunate fiinţe un zâmbet. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta prin fapte să ne 
ridicăm din zona comună spre cea excepţională. Omul nu este prizonierul propriei 
condiţii decât când se îndrăgosteşte prea mult de cuşca sa. 

 
Joi, 22 august 

Joi 22- 8-2013  2:20    Luna(Pis) Tri [Sco] North Node 
Joi 22- 8-2013  3:39    Luna(Pis) Con [Pis] Chiron 
Joi 22- 8-2013  3:54    Luna(Pis) Tri (Can) Jupiter 

 
Luna astăzi va fi în trigon cu Capul Dragonului şi în sextil cu Coada acestuia 

reuşind să medieze tendinţa Nodurilor şi, nu doar atât, se va afla în trigon şi cu 
Jupiter şi nu oricum, ci din conjuncţia cu Chiron. Ziua devine astfel importantă 
prin nevoia de a relua legături rupte. Este posibil ca o parte dintre aceste legături să 
se fi rupt chiar pe Lună plină chiar în ziua de miercuri 21 august, însă la fel de 
posibil este că aceste legături să se fi rupt în zilele de Vărsător, adică de luni până 
miercuri. Lucrurile au astăzi o altă greutate. În această a doua zi de Peşti (Luna în 
Peşti) oamenii simt nevoia să se întoarcă la promisiuni mai vechi, la lucrurile care îi 
făceau să se simtă confortabili, la acele zone, persoane sau locuri pe care le-au 
numit generic �tărâmul făgăduinţei� sau �tărâmul aspiraţiilor�. Din această cauza 
ea poate foarte uşor să devine o zi în care să excelăm la capitolul refuz. Vom refuza 
ceea ce am făcut cu insistenţă până acum sau ceea ce am fost constrânşi să facem 
prin sarcinile profesionale sau anumite proiecte în care am ales să ne implicăm. 
Refuzul a ceea ce făceam până acum are, prin trigonul Lunii la Capul Dragonului şi 
medierii tendinţei Nodurilor, o finalitate foarte bună. Chiar cauza acestui îndemn 
este una lăudabilă pentru că avem puterea acum prin unghiurile pe care Luna le 
împlineşte să folosim mult mai uşor trigonul pe care Jupiter şi Chiron îl împlinesc, 
adică să ne vindecăm. Nu vom reuşi, aşa cum indicam şi în ziua anterioară, să 
realizăm acest proces dacă facem parte din categoria fiinţelor comune, ci doar ne 
pregătim pentru a lua contact cu un beneficiu care vine pe altă filieră, nu prin cea 
personală, însă întoarcerea spre trecut se realizează printr-o selecţie pozitivă, ceea 
ce va face din 22 august o zi benefică încărcată de valori, o zi care ne va hrăni cu 
mulţumire și cu speranţă. Astăzi, oamenii vor vedea că pot să facă mai mult, nu ca 
în ziua anterioară când erau dominaţi de gândul terifiant că rezervele se vor 
diminua şi mai mult, că sunt mai bolnavi sau mai neputincioşi în faţa unor 
probleme. Astăzi se simt puternici prin asociere, prin întâlnirile pe care le au, prin 
faptul că se întorc spre izvoarele care le-au furnizat întotdeauna putere şi încredere. 
Astfel, refuzul a ceea ce au făcut în ultimele trei zile înseamnă refuzul neputinţei, a 
negaţiei, a negativităţii sau a bolii. Pentru o fiinţă angrenată într-un proces de 
cercetare spirituală refuzul neputinţei înseamnă a lua contact cu rezultatele 
practicii spirituale, adică a fi în lumină şi a o răspândi pe aceasta către cei din jur. 
Chiar dacă prin acest proces se simulează calitatea de fiinţă remarcabilă pe care am 
indicat-o în ziua anterioară, această simulare a evoluţiei spirituale se soldează 
astăzi cu rezultate foarte bune. Prin ceea ce fac astăzi oamenii se simt puternici şi 



Săptămâna 19 – 25 august 2013                   Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 15 august  2013, ora 13:45 

această putere îi motivează să se îndrepte către zonele, sectoarele sau locurile în 
care au probat această putere. 

Prin urmare, 22 august este o zi de revigorare. Oamenii descoperă azi că 
pot mai mult, că ştiu mai multe şi îşi promit să nu se mai lase în voia suspiciunilor 
sau în voia îndemnurilor negative aşa cum s-a-ntâmplat în ultimele trei zile. Sigur, 
în prima parte a zilei încă ne vom afla sub impactul Lunii pline, nu neapărat prin 
unghiul de 180 de grade care s-a diminuat substanţial între Lună şi Soare, cât mai 
ales prin efectul de inerţie al unghiurilor împlinite în ziua anterioară. În felul 
acesta, îndemnul de a refuza o preocupare pe care am îmbrăţişat-o în zilele 
anterioare constituie modul prin care noi ne apropiem foarte mult de starea de 
confort sau de vindecare. Suntem foarte aproape de oamenii care pot vindeca sau 
care ne pot oferi soluţii care, aplicate, să ne ducă spre cele mai bune rezultate atât 
în ceea ce priveşte echilibrul psihoemoţional cât şi în ceea ce priveşte sănătatea 
corpului. Este de la sine înţeles că acest mecanism benefic ni se va înfăţişa astăzi ca 
o oază de linişte pentru că Soarele acum este anaretic şi predispune lucruri foarte 
periculoase pentru individ atunci când sunt motivate prin vanitate sau 
subiectivism. Ceea ce se întâmplă astăzi prin cele trei unghiuri pe care le împlineşte 
Luna îl scoate într-un mod foarte liniştiţi și ponderat pe individ din acest egoism 
apăsător şi bolnăvicios care vine din poziţia Soarelui de pe gradul anaretic din Leu. 
În felul acesta, apelul la trecut înseamnă apelul la alte grade decât gradul 29, la 
ipostaze în care Soarele a strălucit sau a participat la diferite construcţii astrale în 
care balanţa înclina către lucruri pozitive. Aceasta selecţie pozitivă ne salvează pe 
noi din mecanismul negativ pe care l-am întreţinut şi pe care l-am alimentat în ziua 
anterioară, pe Lună plină. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne sustrage 
oricăror dorinţe egoiste, oricât de clar şi corect ar fi ele argumentate. Această 
subiectivitate astăzi nu face decât să ne oprească de pe drumul pe care am pornit 
către locurile sau zonele care ne încarcă cu energie pozitivă şi de ce nu chiar ne pot 
vindeca. Prin îmbrăţişarea acestui proces pozitiv omul descoperă astăzi că îi este 
ridicată o interdicţie şi dacă explorează această stare îşi dă seama că această 
interdicţie este propria sa creație. 

 
Vineri, 23 august 

Vineri 23- 8-2013  1:41   Venus (Lib) Tri [Aqu] Juno 
Vineri 23- 8-2013  2:01     Sun (Leo) --> Virgo 
Vineri 23- 8-2013  4:38    Luna(Pis) Tri (Can) Mars 
Vineri 23- 8-2013 10:12    Luna(Pis) --> Aries 
Vineri 23- 8-2013 21:23   Venus (Lib) Squ (Can) Lilith 
Vineri 23- 8-2013 22:54    Luna(Ari) Sex [Aqu] Juno 

 
Ziua de 23 august încheie tranzitul Soarelui prin Leu şi reduce gloria 

acestuia, iar noi oamenii obişnuiţi, fiinţele comune, în privinţa personalităţii sau a 
energiei de bază, trecem într-un alt registru. Astăzi, prin faptul că Venus şi Junon 
îşi împlinesc trigonul lor cu puţin timp înainte ca Soarele să-şi schimbe semnul 
scoate în evidenţă ideea de câştig prin compromis. Se câştigă prin asociere şi se 
pierde prin compromis. Trecerea Soarelui în Fecioară va accentua nevoia de 
metodă, de regulă, de program strict, de disciplină, dar şi necesitatea de a ne ataşa 
de o structură administrativă sau de lucrurile construite de alţii care au primit până 
acum verdictul de �lucru bine făcut� sau care au depăşit proba timpului. 



Săptămâna 19 – 25 august 2013                   Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 15 august  2013, ora 13:45 

Dacă, pe de o parte, Luna trimite un sextil către Junon, de partea cealaltă, în 
seara zilei de 23 august, Venus împlineşte un careu cu Lilith, iar asta înseamnă 
incertitudine. Din nefericire, incertitudinea de acum este privită ca o metodă 
corectă şi preferată de a înfrunta un adversar. Aşa după cum constatăm unghiurile 
puternice care se împlinesc astăzi şi care au amprenta lui Mercur anaretic pe Leu 
(în special în a doua parte a zilei) vine să scoată în evidenţă mesajul că 
senzualitatea şi dragostea pentru frumos sunt inserate într-o societate care nu are 
gust pentru aşa ceva. Dacă, pe de o parte, noaptea zilei de joi spre vineri aduce prin 
Soarele anaretic orgolii prea mari şi de aici insomnii, crize de stomac, dureri de 
spate ori de picioare, neputinţa de a înţelege din primele raze faptul că este nevoie 
de metodă, regulă, de program şi de disciplină îi pune pe oameni în situaţiile în 
care să se lupte cu cei care îi pot ierta atunci când confruntarea se va finaliza. Nici 
noaptea de joi spre vineri nu este liniştită, dar nici prima parte a zilei de vineri, 23 
august, nu ne aduce raze încărcate de binefaceri ori nu ne protejează de complicaţii 
dacă ne îndreptăm atenţia către metodă, către regulă către progres sau către 
disciplină. Lucrurile acestea devin dependente de un factor care să coaguleze 
această nemulţumire şi să o izoleze de evenimentele predispuse de tranzitul Lunii 
pe finalul de Peşti şi începutul zodiei Berbec. În felul acesta, observăm că indiferent 
ce am încerca să facem, fie suntem pe sfârşitul unui proiect fie în faţa unui nou 
început şi nu putem să ne bucurăm de nimic pentru că după cum se prezintă 
realitatea nimic nu este simplu. Singura certitudine pe care o avem este, în mod 
paradoxal, incertitudinea. 

Pentru că Venus este atât de puternică în această zi, prin unghiurile pe care le 
împlineşte, şi deopotrivă pentru că Soarele părăseşte domiciliul său şi intră într-o 
zodie feminină, femeile devin vulnerabile sau partea feminină a personalităţii va fi 
încercată. Acolo unde oamenii se simt mai siguri acolo lucrurile se slăbesc ori sunt 
duse către conflict şi numai cei care au dovedit că sunt puternici şi care au înţeles 
cu cine trăiesc sau pentru ce reuşesc să depăşească acest moment complicat sau de 
impas.  

Oamenii comuni se ceartă şi se împacă de 20 de ori astăzi şi la final arată că 
îşi amintesc fiecare replică pe care şi-au spus-o în cele 20 de ipostaze vulcanice. 
Dacă ar cântări lucrurile după cum se prezintă ele astăzi, adică înclinate uşor către 
linişte, ar reuşi să echilibreze valul de replici sau evenimentele care vin în cascadă 
către ei, îndreptându-le către o rezolvare pozitivă dacă sunt urgenţe sau amânându-
le către următoarea săptămână când lucrurile li se vor părea mai uşor de controlat. 
De partea cealaltă, vor fi oameni care se vor teme de sinceritate, care nu-şi vor 
spune adevărul, iar dacă şi-l vor spune îşi vor lua zeci de măsuri de precauţie. Acest 
episod este declanșat de faptul că, spre seara zilei de 23 august, Venus va fi în careu 
cu Lilith, împlinind din nou acum crucea cosmică pe semne cardinale prin 
implicarea lui Jupiter (Jupiter este foarte aproape de Lilith şi îi insuflă acesteia din 
credibilitatea sa) nemulţumirile banale, acelea care ar putea să apară din 
traversarea unor episoade lipsite de importanţă sau desconsiderare a unor detalii 
legate de comportament, stare de sănătate sau clarificarea unor lucruri mai puţin 
plăcute dintr-un cuplu sau relaţie, pot duce la explozii periculoase pe care apoi să le 
rezolvăm prin răni sociale. Aceste răni sociale pot lua înfăţişarea unor retrogradări 
sau a despărţirilor. 

Prin urmare, 23 august se dovedeşte a fi o zi extrem de apăsătoare, 
încărcată de câştiguri care nu sunt solide sau pierderi neaşteptate. De asemenea, 
faptul că Soarele a ales în sfârşit să părăsească domiciliul său şi să treacă în 
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Fecioară ne îndreaptă atenţia către metodă, către regulă, către program sau către 
disciplina lăsându-ne în voia unei atitudini pe care o recunoaştem şi care nu ne 
poate oferi beneficii în privinţa autocontrolului. Se poate spune în mod paradoxal 
că singura atitudine a acestei zile este incertitudinea. Numai că ea este privită astăzi 
ca metoda de a înfrunta un adversar. Fie că oamenii îşi spun lucruri care nu sunt 
adevărate, fie că își pun adevăruri care nu pot fi aplicate în acest context sau cu 
persoanele respective, orice declarăm sau toate elementele pe car ele invocăm în 
prezent sunt lezate de gradul anaretic al zodiei Leu pe care Mercur îl traversează în 
special în a doua parte a zilei, până în spaţiul zilei următoare la ora 1:36. Ceea ce 
predispune gradul anaretic din Leu pe care-l traversează Mercur acum este 
încadrat în termenul de incertitudine. Totuşi, lucrurile care vin astăzi spre noi o 
dată prin intermediul Lunii din Peşti, care împlineşte un trigon cu Marte aflat în 
mers direct prin Rac, iar de partea cealaltă prin trecerea Lunii din Berbec ce 
împlineşte un sextil cu Junon din Vărsător, oamenii sunt tot timpul în preajma 
liniştii, doar că nu o văd sau că se împiedică de ea și o întâmpină cu zgomote 
periculoase. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ridica 
deasupra acestui context zgomotos. Ziua de 23 august este o zi zgomotoasă şi orice 
moment de linişte ne duce către zona în care să câştigăm o experienţă solidă sau 
avantaje importante în faţa unui adversar care doreşte să ne învingă legat la ochi. 

 
Sâmbătă, 24 august 

Sambata 24- 8-2013  0:58    Luna(Ari) Squ (Can) Lilith 
Sambata 24- 8-2013  1:16    Luna(Ari) Opp (Lib) Venus 
Sambata 24- 8-2013  1:36 Mercury (Leo) --> Virgo 
Sambata 24- 8-2013  2:18    Luna(Ari) Squ [Cap] Pluto 
Sambata 24- 8-2013  7:18    Luna(Ari) Con [Ari] Uranus 
Sambata 24- 8-2013  8:24    Luna(Ari) Squ (Can) Jupiter 
Sambata 24- 8-2013 13:01   Venus (Lib) Squ [Cap] Pluto 
Sambata 24- 8-2013 23:56     Sun (Vir) Con (Vir) Mercury 

 
24 august este, de asemenea, o altă piatră de încercare a acestei săptămâni 

pentru că aduce împlinirea conjuncţiei Lunii cu Uranus şi finalizarea traseului de 
aproximativ o săptămână în care aceasta a avut calitatea de distribuitor de lumină. 
De partea cealaltă, se realizează o schimbare de vibraţie în ceea ce privesc metodele 
de comunicare, aprecierea informaţiilor, mijloacele folosite în schimbul de 
informaţii sau de valuare a unui câştig prin faptul că mercur va trece din semnul 
căderii sale într-unul din cele două domicilii ale sale, adică în Fecioară. Venus, de 
asemenea, astăzi va împlini un nou aspect, adică se va afla într-un careu cu Pluton, 
iar, seara târziu, cu puţin timp înainte de a trece în ziua următoare, Soarele şi 
Mercur să împlinească o conjuncţie. 

24 august va deveni o zi de câştig prin calcul, prin metodă, de avantaj obţinut 
prin viteza de reacţiei sau prin evidenţierea unor detalii. De asemenea, agresarea 
lui Venus prin relaţia sa cu Pluton retrograd scoate în evidenţă refuzul partenerului 
său sau acceptarea acestuia în mod condiţionat dacă divulga un secret sau dacă ia 
parte la demersuri mai puţin corecte sau care sunt situate sub demnitatea sau 
moralitatea unuia dintre cei doi.  

Faptul că Soarele şi Mercur îşi împlinesc conjuncţia lor face din această zi 
una puternică şi încărcată de semnificaţie. Astăzi este sporită puterea de 
concentrare. Se învaţă uşor, se asimilează orice informație mult mai uşor şi asta nu 
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oricum, ci printr-o mare uşurinţă în a face conexiuni sau a vedea aspectul practic al 
acestor informaţii. Cei care nu se încadrează în această categorie, nu pentru că fac 
parte dintr-o altă ramură socială, ci pentru că refuză sistematic (Fecioara vine în 
zodiac şi cu această informaţie a refuzului) pe de o parte se privează de un ajutor 
material ori de unul profesional, ori de partea cealaltă ajung să-şi agaseze 
partenerii de dialog sau de viaţă prin expunerea lor la situaţii care nu le fac cinste. 
Lucrurile necinstite, necuvincioase sunt prezentate azi într-un ambalaj foarte 
frumos, foarte plăcut şi atrăgător, având o dublă semnificaţie, pe de o parte să 
sancţioneze un pasaj care s-a crezut altfel decât este, iar de partea cealaltă încearcă 
oamenii pentru a vedea ei înşişi dacă sunt stabili şi hotărâţi pe traseul pe care l-au 
ales. Lucrurile sunt însă marcate de frustrare. Luna în Berbec, atunci când nu 
primeşte răspuns, atunci când nu este implicată în acţiuni dinamice îşi transformă 
energia în frustrare. Problema vine însă din faptul că Luna, de această dată, când 
Venus, Soarele şi Mercur au propriile mesaje pe cerul astral, doreşte să se ridice la 
nivelul acestora prin asociere sau prin stricăciuni pe care le va produce cu mult 
zgomot sau mult spectacol. Va fi în conjuncţie cu Uranus, iar asta înseamnă 
explozie, sau în opoziţie cu Venus, adică dezamăgire celebră. Toate acestea se 
desfăşoară într-un context în care crucea cosmică pe semne cardinale este încă 
activă. Adică există un scop, un rost, o explicaţie pentru toate aceste lucruri care se 
întâmplă şi ele scot în evidenţă inversiunea sau nefirescul. Energiile predispuse de 
Lună ar trebui să fie canalizate într-un spaţiu intim. Atunci când, spre exemplu, 
este confruntat studiul unei televiziuni cu dormitorul sau când oamenii preferă să 
se certe pe stradă de şi este urât, necuviincios şi imoral să faci acest lucru, Luna 
redirecţionează energia personală către un fond public. De această dată vedem că 
fondul public trece printr-o transformare sau este agresat de componente care sunt 
la rândul lor nefinalizate sau imature. Dacă este invocată părerea unei autorităţi 
atunci în mod sigur aceasta nu este verificată sau structura respectivă nu este 
competentă să emită păreri în această zona. Dacă este invocat un diagnostic şi este 
prezentat cu titlul pompos de boală rară sau vindecare spectaculoasă în mod sigur 
avem de-a face cu o altă formă de agresiune şi anume testarea credinţei individului 
în lucrurile reale. 

Neptun, pe lângă această cruce cosmică pe semne cardinale, despre a cărei 
agresivitate am tot vorbit în ultima perioadă, trimite o opoziţie către conjuncţia 
Soare-Mercur aflată în seara acestei zile la grad maxim. Dacă şi pe această opoziţie 
invocăm inversiunea ne dăm seama că totul se transformă nu într-o greşeală 
declarată, ci într-o răsucire continuă, care va duce la o teribilă zăpăceală. 

Prin urmare, 24 august este o zi apăsătoare prin neputinţa de a găsi cel 
mai potrivit canal de comunicare cu anturajul său de automulţumire. Oamenii sunt 
în conflict cu ei înşişi şi atunci când doresc să-şi exprime această nemulţumire 
ajung în ipostaza în care au nevoie de un adjuvant, de o persoană foarte 
înţelegătoare care poate controla acest context astral agresiv, care să recomande ori 
să facă trimitere la episoade din trecut când individul a fost matur aşezat, la locul 
său sau mai înţelept. Dacă se lasă în voia a aceea ce vine spre el astăzi individul 
devine recalcitrant, nemulţumit, înclinat să accepte compromisul şi să-l vadă pe 
acesta ca pe un avantaj venit din partea sorţii. Astăzi mulţi vor trăi cu impresia că 
relaţia lor se stabilizează prin compromisuri, prin acceptarea unor defecte sau prin 
transformarea acestora în calităţi. Pe careu Venus-Pluton niciodată o problemă nu 
va putea fi sublimată de un om care nu are o pregătire temeinică în acest sens, cu 
atât mai mult astăzi sau în această perioada când vorbim despre unghiuri care fac 
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parte dintr-un complex social de factori şi anume crucea cosmică pe semne 
cardinale care, ştim, a făcut această vara atât de teribilă. 

De partea cealaltă, prin intermediul lui Lilith şi al lui Jupiter, este din nou 
activat tripodul pe semne de apă aducându-se în centrul atenţiei aceste 
nemulţumiri cu titlul de încercări dincolo de care individul ar putea atinge extazul 
sau agonia. 

Ceea ce ni se întâmplă, nu doar astăzi, ci în această perioada face parte dintr-
o serie de încercări care delimitează foarte mult două perioade ale vieţii. Astăzi 
totul este concentrat şi dacă vorbim despre concentrare în mod sigur vorbim despre 
învăţare sau despre asimilare. Pentru că Soarele şi Mercur sunt în conjuncţie 
perfectă vom fi tentaţi astăzi să memorăm totul. Totuşi nu trebuie să neglijăm că 
această conjuncţie primeşte o opoziţie periculoasă din partea lui Neptun care este 
mediată doar de impactul planetei Pluton asupra acestei opoziţii prin faptul că 
trimite, atât către conjuncţia Soare-Mercur, cât şi către Neptun, unghiuri benefice. 
Medierea realizată de Pluton, înseamnă transformare prin confruntarea cu 
adevărul obiectiv. Vorbim aici despre starea de martor sau despre înţelepciunea 
momentului. A vedea adevărul de dincolo de iluzie reprezintă îndemnul cel mai 
puternic al acestei zile, însă stăm strâmb şi judecând drept întrebându-ne: cine 
oare va putea astăzi să gândească sănătos? 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta prin orice lucru care 
vine spre noi, prin orice întâmplare care ne ia pe nepregătite sau care a fost 
programată să vedem profunzimea de dincolo de aspectul agresiv care ne apare 
prima dată în faţa ochilor. A vedea profunzimea de dincolo de întâmplare, persoană 
sau conjunctura ne apropie foarte mult de extaz şi ne depărtează de agonie. A 
proceda invers, într-o zi a inversiunilor, implică atingerea celuilat punct, adică 
agonia. 

 
Duminică, 25 august 

Duminica 25- 8-2013 13:01    Luna(Ari) Squ (Can) Mars 
Duminica 25- 8-2013 16:13    Luna(Ari) --> Taurus 
Duminica 25- 8-2013 21:16     Sun (Vir) Tri (Tau) Moon 
Duminica 25- 8-2013 23:15    Luna(Tau) Tri (Vir) Mercury 
Duminica 25- 8-2013 23:43    Luna(Tau) Sex [Pis] Neptune 

 
Finalul săptămânii ia înfăţişarea unui catalizator. Ştim din ceea ce am învăţat 

la şcoală că un catalizator nu face altceva decât să determine o reacţie, dar nu se 
consumă în ea. Acest lucru se va întâmpla azi când Luna va trece de la Berbec la 
Taur, dintr-o zodie agresivă într-un semn al exaltării sale şi nu doar atât, ci de la 
careul cu Marte, la trigonul cu Soarele, adică va trece prin puncte extreme ale unei 
frământări interne, fără a avea un rezultat spectaculos. 

Astăzi rezultatul principal va veni din identificarea mincinosului sau a 
trădătorului. Sigur, în funcţie de modul cum fiecare şi-a construit existenţa, în 
funcţie de calitatea persoanelor cu care se înconjoară, unii, dacă au în preajmă 
trădători sau mincinoşi, vor avea foarte mult de lucru pentru că va trebui să-i 
observe în exerciţiul funcţiunii. Va trebui însă să ştie că nimeni nu va fi câștigat, 
nici acuzatorul, nici trădătorul. Totul ia înfăţişarea unui joc de rol, iar rezultanta 
specială a acestei zile va trebui să fie experienţa. Astăzi aflăm într-un mod 
neobișnuit care sunt lucrurile care ne vor fi foarte utile pe viitor pentru că vom fi 
puşi în situaţii care ar putea să ne arate o calitate după modul cum punctăm 
momentul, cum pune problema, ori prin alte situaţii la care trebuie să facem față 
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sau să participăm, poate chiar unele hilare, prin faptul că apărem într-o fotografie 
sau la un eveniment, că traversăm printr-un loc nepermis şi suntem văzut de toată 
lumea ș.a.m.d. Prin toate acestea ziua devine foarte marcantă într-un mod exterior, 
public. Acesta reprezintă însă şi catalizatorul, acela care determină o reacţie, dar nu 
se consumă în ea. Cu alte cuvinte, spre seară, vom observa că nimic nu ne-a 
schimbat, ci suntem ca dimineaţă, uşor irascibili sau dezamăgiţi de ceea ce vine 
spre noi ori reticenţi faţă de schimbare. 

Lăsându-l în urmă pe Uranus şi, de asemenea, lăsând în urmă Berbecul, 
Luna se va apropia mult de situaţiile paşnice, de ideile constructive, cum să-şi 
redecoreze casa, cum să o facă mai luminoasă, mai curată sau mai prietenoasă 
pentru anumite persoane, nu pentru toţi cei din jur. Sentimentul de intimitate ne 
va învălui azi şi ne va oferi o stare plăcută, în special în mijlocul zilei. Spre seară, 
văzând că avem multe planuri pe care nu le putem împlini, că visăm la modificări în 
mediul ambiant şi nu avem resursele necesare, nici cele fizice, dar nici cele 
financiare, vom cădea într-o uşoară tristeţe. Nu este importantă nici această tristeţe 
şi nici dezamăgirea, nici efortul pe care-l facem gândim sau făcând planuri, ci 
esențial este rolul pe care-l jucăm astăzi fără să ştim. Fiecare individ este pentru 
existenţa celorlalţi un catalizator, adică un factor misterios care determină o 
reacţie, dar nu se consumă în ea. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în faţa unor evenimente pe care 
putem să le încadrăm în categoria jocului. Este vorba despre jocul de-a viaţa, jocul 
de-a iluzia, jocul de-a minciuna sau de-a adevărul. Fiecare s-are putea contura clar 
azi, indiferent de preferințe sau de condiționări. Oamenii sunt acum catalizatori 
unii pentru ceilalţi, adică determină reacţii unii în existențele celorlalţi fără să 
poată participa la ceea ce declanşează. Asta înseamnă că acest rol catalizator nu 
poate fi decât în consonanță cu destinul. Faptul că Luna trece în Taur înseamnă 
acum contactul cu mesajul venit din trecut, cu Coada Dragonului, iar lucrurile pe 
care le declanşează în existențele celorlalţi, nu pot fi întâmplătoare, nici nu sunt 
invocate cu acest titlu şi, vom vedea începând cu săptămâna următoare, nici nu vor 
putea să rămână aşa. Totul devine un joc de rol pentru a îmbogăţi experienţa 
personală, iar când va veni vorba despre experienţa personală şi despre Coada 
Dragonului lucrurile pot lua însă şi o gravitate aparte. Unii oameni, prin faptul că 
văd în jurul lor chipuri fericite, zâmbitoare sau fețe senine, reprezintă o mare 
pedeapsă pentru ei. Cu fiecare zâmbet pe care-l văd în jur sufletul lor împovărat de 
nemulţumire, de tristeţe, de ură se chirceşte, se contorsionează sub greutatea 
propriei energii negative. S-ar putea ca jocul acesta al inocenţei şi purităţii, 
coordonat de o mână nevăzută, cea a destinului să se transforme într-o adâncă 
nemulţumire sau suferinţă pentru personale de această factură.  

Cei mai mulţi însă vor percepe ziua de 25 august ca fiind una liniştită, 
încăpătoare, deschisă către tot felul de episoade, de evenimente şi pe care o vom 
marca printr-o schemă a gândirii, printr-un plan de viitor sau prin nevoia de a 
redecora anturajul prin noi personaje sau obiecte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a descoperi care sunt bucuriile 
care ne zdruncină cel mai mult, în ce mod ne simţim incomozi atunci când în jur 
totul înfloreşte sau se destinde. Dacă acest lucru nu se întâmplă înseamnă că în 
această schemă astrală destinul nu a prevăzut pentru noi nicio sancţiune. Dacă însă 
există o umbră de tristeţe, de nesiguranţă, de disconfort la contactul cu această 
energie pozitivă atunci va trebui să o marcăm, să o observăm cu mare atenţie şi să 
urmărim, prin activităţi alese cu înţelepciune, să o înlăturăm pentru că, în timp, 
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această afecţiune a sufletului va deveni o boală şi fiind vorba de boala îi vom 
dreptate medicul atunci când va spune: este mult mai bine să previi decât să 
combaţi. 
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Săptămâna 26 august – 1 septembrie 2013 este mult mai complicată decât 
ultimele săptămâni pe care le-am parcurs. Prin acest caracter complicat mulţi vor 
avea impresia că au pierdut o şansă importantă, aceea de a se relaxa, de a călători, 
de a-şi permite o vacanţă sau pur şi simplu de a a uita de grijile pe care le-au 
parcurs de la începutul anului până acum. În această săptămână avem de-a face cu 
câteva evenimente astrale importante, unele dintre ele care fac celebru anul 2013 şi 
anume împlinirea opoziţiei dintre Pluton şi Lilith în ziua de vineri, 30 august. 
Celelalte unghiuri se împlinesc relativ anual, nu au nimic ieşit din comun, mai 
puţin careul pe care Saturn îl împlineşte cu Junon chiar în prima zi a săptămânii şi 
trecerea lui Marte în Leu în ziua de miercuri, 28 august, despre care ştim că se va 
repeta peste aproximativ 2 ani. 

Prin ceea ce se prefigurează în această săptămână lucrurile iau o greutate 
aparte. Pe de o parte, oamenii vor fi înclinaţi să parcurgă evenimente foarte 
importante pentru destinul lor şi, treziţi din visare, vor avea reacţii precipitate, vor 
greşi sau, din obişnuiță, vor fi înclinaţi spre trădare, păcălire sau spre a-şi adjudeca 
merite care nu le aparţin, iar de partea cealaltă vor da curs acestei dinamici astrale 
muncind foarte mult, intens pentru a se ridica şi a trece pe un alt nivel. 

Toate zilele acestei săptămâni sunt foarte importante, fiecare având un mesaj 
foarte clar şi bine delimitat, chiar dacă aspectele se întrepătrund atât de bine încât 
o mare parte din trăsăturile uneia se vor regăsi şi în zilele de dinainte sau de după. 

Această săptămână va fi, din punct de vedere social, celebră pentru că aduce 
decizii majore pe plan mondial, separarea de nesiguranţa pe care am ştiut-o până 
acum pe baza unor decizii prezentate ca fiind categorice. Acest eveniment este 
plasat în ziua de vineri şi finalul lunii august, aşa cum am văzut în previziunile 
generale aplicate anului 2013, vine cu un gen de ultimatum. Nici nu va mai fi 
importantă preocuparea individului; rolul pe care-l are acesta în grupul de 
apartenenţă va avea o mai mică importanţă, ci lumea se va împărţi din nou pe baza 
centrelor de putere. Pentru tipul de previziuni pe care le facem aici este mai puţin 
importantă această frământare planetară. Am inserat-o pentru că deciziile care se 
iau în această perioada afectează instituţia familiei şi implicit şi echilibrul 
psihoemoţional al individului care urmăreşte să-şi construiască o identitate prin 
rude, prin soț, soţie sau copii, adică cei mai mulţi dintre noi. 

Nu doresc să anticipez informaţiile care sunt aferente fiecărei zile din cele 
şapte ale săptămânii, ci doresc cu precădere să insist asupra dramelor interioare. 
Nu este indicat în această săptămână să luăm decizii pripite pe baza dramelor 
emoţionale, indiferent cât de bine sunt argumentate pentru că ţinta şi elementul de 
decizie al acestei săptămâni, care este opoziţia Pluton-Lilith, depăşeşte cadrul celor 
şapte zile pe care-l analizăm acum, implicând, deopotrivă, lunile august şi 
septembrie. Astfel, înţelegem că cu cât ne apropiem mai mult de această opoziţie cu 
atât mai intense vor fi condiţionările sociale care vor să ne convingă că trebuie să 
ne facem dreptate de unii singuri, trebuie să lovim dacă am fost loviţi, trebuie să 
furăm, dacă ni s-a furat.  

Lucrurile, însă, prin ansamblul general al acestei săptămâni, nu trebuie să 
meargă în această direcţie, iar cine va desconsidera această recomandare se va 
separa de grupul care merge într-o direcţie bună şi va crede că transformarea lumii 
se face pentru distrugerea sa. Transformarea lumii, nici chiar prin opoziţie Pluton-
Lilith, nu se va face pentru distrugerea sa. Este adevărat se ţinteşte către o structură 
mondială prin conceptul de globalizare, însă, în realitate, sub această structură 
administrativă vor fi adunate în mod neomogen tot felul de naţiuni care vor fi 
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constrânse de acest babilon modern să-şi dea mâna. Nimic mai frumos şi mai 
încântător decât depăşirea acestei uri istorice pe care unele naţiuni o nutresc faţă 
de altele. 

Sigur, până la împlinirea acestui deziderat va mai curge multă apă pe Siret şi 
nu trebuie să ne amăgim că în această existenţa a noastră vom apuca să vedem 
această structură finalizată. Lucrurile care încep acum, prin opoziţia lui Pluton cu 
Lilith, suprapusă peste accentuarea tripodului de pe semne de apă, zdruncină acest 
forfot emoţional care ţine popoarele în formă compactă. 

Pentru oamenii comuni săptămâna 26 august - 1 septembrie 2013 va fi 
importantă pentru modul cum alegem să mergem mai departe. În mod absolut 
sigur fiecare are un viitor, adică cei mai mulţi dintre noi vom ajunge să vedem 
lumina zilei de mâine, însă după mesajul astral al acestei săptămâni este important 
cum o vom face. 

Tocmai de aceea a nu ne lăsa antrenaţi de drame, a nu-i vedea pe oamenii din 
jurul nostru prin lucrurile negative pe care le ştim despre ei, ci să le acordăm şansa 
de a se purifica aşa cum şi nou ni se oferă această oportunitate. Cei puternici vor 
privi săptămâna 26 august – 1 septembrie cu o mare bucurie, cei slabi se vor plânge 
că le fuge pământul de sub picioare. 

 
Luni, 26 august 

Luni 26- 8-2013  2:12 Mercury (Vir) Opp [Pis] Neptune 
Luni 26- 8-2013  4:49    Luna(Tau) Opp (Sco) Saturn 
Luni 26- 8-2013  5:02    Luna(Tau) Squ [Aqu] Juno 
Luni 26- 8-2013  8:36    Luna(Tau) Sex (Can) Lilith 
Luni 26- 8-2013  9:29    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 
Luni 26- 8-2013 13:04    Luna(Tau) Opp [Sco] North Node 
Luni 26- 8-2013 14:38    Luna(Tau) Sex [Pis] Chiron 
Luni 26- 8-2013 15:33  Saturn (Sco) Squ [Aqu] Juno 
Luni 26- 8-2013 16:56    Luna(Tau) Sex (Can) Jupiter 
Luni 26- 8-2013 20:56   Venus (Lib) Opp [Ari] Uranus 

 
În acest moment de debut al săptămânii 26 august – 1 septembrie 2013 

observăm pe cerul astral că planetele sunt împrăştiate. Avem, astfel, de-a face cu o 
configuraţie care chiar aşa se numeşte: împrăştierea. Risipirea planetelor în mai 
multe poziţii pe cer oferă şi posibilitatea desenării mai multor configuraţii însă 
elementul definitoriu al acestei dispuneri îl reprezintă tendinţa de a ne risipi în 
multe proiecte fără a avea şansa, privilegiul ori fără a dispune de o susţinere în a 
finaliza fie și numai unul singur din toate acestea. Astfel, avem împlinite toate 
categoriile de aspecte şi nu sunt puţine nici aspectele pozitive şi nici cele negative. 

Ceea ce defineşte ziua de 26 august este indicat de un număr de trei aspecte: 
opoziţia Mercur-Neptun, careul lui Saturn cu Junon şi opoziţia Venus-Uranus. 
Toate acestea au ca fundal Luna din Taur, adică o mare diversitatea în a zâmbi sau 
explodează o adâncă teamă aceea de a pierde o bază, un privilegiu sau o stare de 
confort. 

Putem invoca aici ca tendinţe principale teama de a vorbi, de a simţi sau frica 
de a expune emoţia într-un mod vizibil de a crea sau a oferi un cadou cuiva pentru a 
marca acest moment. Această tendinţă este argumentătă de uitare sau de o anume 
zăpăceală. În realitate, această anxietatea vizibilă în ultimele zile vine să motiveze 
nevoia de schimbare. Avem nevoie de lucruri noi pentru că suntem convinşi că, 
adjudecate, acestea ne pot scoate din contextul problemelor pe care le traversăm 
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acum. Prin faptul că Luna va trece prin Coada Dragonului astăzi şi, de asemenea, 
prin opoziţia ei cu Saturn, ea va întregi o configuraţie numită Steaua lui David care 
are un potenţial creator cu totul excepţional. Ea aduce inspiraţie de geniu, 
deschidere faţă de lucrurile noi şi posibilitatea de a exprima printr-o combinare a 
două sau mai multe elemente (în cazul de faţă, elementele pământ şi apa ce 
găzduiesc cele două triunghiuri ce se suprapun) pentru a lăsa o urmă puternică şi 
sublimă a trecerii. 

Acest punct sublim, înălţător şi elevat se atinge însă prin revoltă. Pentru că 
unghiurile majore care-şi ating gradul perfect azi sunt date de două opoziţii şi un 
careu, această nemulţumire va fi îndreptată împotriva confortului care a sărăcit 
rezervele sau care l-a expus pe individ în faţa unor situaţii periculoase, adică 
împotriva propriilor plăceri. Individul este convins că pierderea de obiecte, 
tristeţea, separarea de oameni au fost cauzate de această libertate în a-şi respecta 
plăcerile sau în a şi le satisface. Acum se simte constrâns de toate lucrurile pe care 
le înţelege să lupte împotriva lor sau să şi le diminueze. Unii vor explora şi mai 
mult această tendinţă considerând că au fost trădaţi sau păcăliţi pentru că nu şi-au 
folosit cunoştinţele pe care le-au avut, au fost indulgenţi sau naivi pentru că s-au 
axat mult prea mult pe nevoia de confort şi mult prea puţin pe cea de progres. 

În felul acesta, ziua de 26 august devine una foarte importantă pentru 
această lună prin faptul că adună într-un spaţiu foarte îngust calităţi şi defecte care 
lasă impresia că se luptă între ele. Pe de o parte calităţile sunt văzute astăzi ca 
defecte, adică libertate scăpată de sub control, iar defectele că obstacole, dincolo de 
care există un beneficiu, dar la care nu vom şti cum vom ajunge. 

Prin urmare, 26 august este o zi deosebit de important a acestei săptămâni 
pentru că simplifică foarte mult lucrurile acolo unde au fost complicate sau ne pune 
în faţa unor detalii esenţiale pentru demersurile în care suntem implicaţi, pentru 
salvarea statutului pe care-l avem integrat în subconştient sau însușit ca urmare a 
unei necesităţi de fapt. Acesta este cursul firesc, această este pasul, trecătoare pe 
care trebuie să o parcurgem pentru a ajunge la destinaţie. Lucrurile ne învăluie însă 
prin defecte complicate, prin stări psihice proaste, prin rătăciri concrete sau de 
natură afectivă ori psihică ce vor susţine mai mult obstacole pe care le are un 
individ de depăşit atunci când doreşte să se pună în valoare. Ne va fi teamă să 
vorbim, să simţim frumos, curat sau să exprimăm toate aceste confuzii pentru că 
uităm care este rolul pe care-l avem în context, în grupul de apartenenţă sau ne 
atribuim roluri trecute care nu se potrivesc momentului prezent. Unii vor arăta că 
sunt prea zăpăciţi sau că sunt anxioşi şi toate acestea vor susţine o acută nevoie de 
schimbare. Lucrurile care se prezintă astăzi nu sunt pe placul nimănui şi incită la o 
revoltă. Revolta nu este împotriva unui element din anturaj, ci împotriva atenţiei pe 
care i-o acordăm. De aceea nu trebuie să-i judecăm acum pe oamenii după reacţiile 
pe care le au faţă de noi pentru că aceste reacţii sunt îndreptate de fapt împotriva 
autoindulgenţei sau împotriva libertăţilor pe care şi le acordă în anumite 
conjuncturi sau situaţii.  

Unele lucruri care sunt benefice pentru noi, pentru alţii ar putea fi obstacole 
de netrecut şi considerând că aceste obstacole sau tentaţii i-au dus anterior la 
pierdere de obiecte, le-au alimentat tristeţea sau i-au motivat în a se separa de 
oameni, acum se văd îndreptăţiţi să lupte împotriva acestora. Pentru că au fost 
trădaţi sau păcăliţi pe situaţii asemănătoare cu ceea ce parcurg azi oamenii devin 
recalcitranţi duri sau se separă de grup, de anturaj, se izolează, pot vorbi 
necuviincios sau vor căuta să-şi apere o zonă intimă, o stare de confort interior pe 
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care ceilalţi nu o vor evalua corespunzător, nu o vor vedea şi nici nu o vor aprecia. 
Din exterior, aceste persoane vor fi privite ca şi cum sunt pedepsite de univers, de 
Dumnezeu, de soarta, să trăiască în tristeţe, în complicaţii, în zăpăceala, în agitaţie, 
în stres. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că o lecţie 
importantă pe care trebuie să o parcurgem în această viaţă este de a-i ierta pe cei 
care ne opun rezistenţă, care ne complică viaţa, care devin torţionari ai 
sentimentelor sau ai ideilor sau torţionari la modul concret şi care ne-au dovedit că 
pot să ne complice viaţa într-un mod extrem de neplăcut sau dureros. A îndrepta 
către ei acum iertarea, fie şi numai în parte, înseamnă a câştiga o zi când întreaga 
conjunctura astrală ne îndreaptă către pierderea identităţii şi abandonarea fiinţei în 
uitare, zăpăceală, revoltă, adică în anxietate. 

 
Marţi, 27 august 

Marti 27- 8-2013  4:42     Sun (Vir) Opp [Pis] Neptune 
Marti 27- 8-2013 12:44 Mercury (Vir) Sex (Sco) Saturn 

 
A doua zi a săptămânii aduce împlinirea unui aspect negativ pe care în 

general astrologii se abţin în a-l prezenta ca pe unul foarte agresiv pentru că, în 
general, aduce combaterea unor elemente care nu susţin conştientizarea şi nici 
luciditatea, ci îl duc pe individ într-o zonă periculoasă pe care, în general, fiinţele 
comune nu ar putea să o înţeleagă. Este vorba despre opoziţia Soare-Neptun. 
Neptun fiind planeta iluziilor, dar şi cea care patronează gândirea mistică şi 
credinţa primeşte acum din partea Soarelui, pe axa Fecioară-Pești, o opoziţie, adică 
o lecţie în ceea ce priveşte dezvoltarea simţului realităţii şi cultivarea nevoii de 
concret. Această nevoie de concret astăzi şi implicit acest mesaj de rezervă în fața 
caracterului negativ al acestei opoziţii va fi susţinut de sextilul pe care Mercur şi 
Saturn îl împlinesc azi. Avem de-a face cu situaţii care să ne convingă că mersul 
corect al lucrurilor este acela inversat. Pe unii, însă, inversarea lucrurilor îi va 
enerva, chiar dacă prin această tendinţă vor avea foarte clar senzaţia că le 
controlează mai bine. Se vor opune acestei atitudini de autoindulgenţă şi vor fi 
convinşi că numai aşa vor controla instabilitatea, duplicitatea sau chiar înclinaţia 
spre trădare, predispuse azi de această opoziţie complicată. 

Pentru că Luna a mai făcut un pas în zodia Taur şi în noaptea de marţi spre 
miercuri va trece în Gemeni, Steaua lui David, acea configuraţie care ne-a adus ieri 
în fata scânteii de geniu sau a exprimărilor spectaculoase, a ipostazelor 
neobişnuite, astăzi s-a risipit şi rămânem doar sub influenţa a trei mari configuraţii 
- cruce cosmică pe semne cardinale, zmeu şi vapor - toate aceste implicând toate 
celelalte planete mai puţin Junon, Luna şi Marte. 

Ziua de 27 august va fin dominată de intrigi, de dezamăgiri, de confirmări 
negative referitoare la lucrurile care au venit spre noi în ziua anterioară şi care au 
purtat amprenta revoltelor sau a pierderilor ori a necesităţii de a ne separa de 
anumite grupuri sau persoane. Astăzi Marte este anaretic pe Rac, adică va parcurge 
ultimul grad al zodiei Rac și abia spre seară va intra în fereasta sextilului cu Luna 
pe care o va împlini în noaptea de marţi spre miercuri, iar asta înseamnă că 
intrigile şi dezamăgirile ce au ca motiv evidenţierea, avansarea sau succesul cuiva 
vor fi elementele definitorii pentru ziua de 27 august. Astăzi înţelegem că 
persoanele care au simulat până acum un anumit nivel de înţelegere, cunoaştere, de 
exprimarea sentimentelor sau un anumit nivel spiritual se află în faţa unui mare 
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impas, adică ajung să-şi nege propriile calităţi cu care au vrut să impresioneze un 
auditoriu şi se simt marginalizate sau pedepsite de soartă. Aceste fiinţe nu fac decât 
să se dea la o parte de pe drum pentru a-l lăsa liber pentru fiinţele care sunt cu 
adevărat remarcabile şi care au calităţi reale. Aceste fiinţe cu calităţi reale simt în 
adâncul sufletului o scânteie, o convingere, o trăire sau sugerează că deţin ceva ce 
nu pot explica (Marte anaretic din Rac nu încurajează exprimarea, ci dimpotrivă) 
şi, prin explorarea acelui element misterios pe care-l conţin fiinţele respective, se 
vor evidenţia azi din tot acest amestec de inversiune, autoindulgenţă şi intrigă pe 
care îl vom parcurge în această zi. Dezamăgirile astăzi sunt o rampă de lansare 
către alte preocupări, ne motivează să studiem să citim mai mult să ne interiorizam, 
să fim mai atenţi la ceea ce se întâmplă, mai calculaţi, să judecăm lucrurile după 
ceea ce se vede, nu după ceea ce credem că ar reprezenta şi acesta este, de fapt, şi 
imensul beneficiu. 

Prin urmare, 27 august este o zi apăsătoare pentru fiinţa comună şi o zi 
foarte puternică şi înălţătoare pentru cei care sunt angrenaţi pe o cale spirituală sau 
care sunt preocupaţi de rafinamentul structurii morale. Omul comun va fi zăpăcit 
de inversarea lucrurilor, de duplicitate şi va cădea în capcana instabilităţii trădând 
sau fiind trădat. El va parcurge intrigi şi se va adânci şi mai mult în dezamăgire 
dacă în ziua anterioară nu a făcut nici cel mai mic efort pentru a-şi descoperi care 
este elementul definitoriu, care este scânteia care-l ajută să contrabalanseze un 
element negativ prin iertare. Astăzi va fi lovit de ceea ce ieri nu a iertat şi îi va arăta 
că este activ pentru că nu a fost neutralizat prin iertare. 

Fiinţele înzestrate cu un nivel de conştiinţă ridicat vor avea astăzi 
posibilitatea de a-şi vedea împlinite anumite confirmări negative. Ei ştiu că această 
lume este plină de tentaţii şi oricât de multă indulgenţă i-ar arăta anturajului acesta 
nu va continua să-l dezamăgească sau va trimite spre el acele situaţii care-l va opri 
din evoluţia spirituală. Această lume chiar dacă deţine calitatea de a genera o 
evoluţie rapidă, ea nu ajută implicit la aceasta, ci va trimite către acestea forţe care 
să îl ţină aici, pentru că această lume există prin scânteia divină pe care fiecare 
entitate o împărtăşeşte cu materia pe care o animă. Fără scânteia divină din fiecare, 
planul fizic ar dispărea. Aceste entităţi înţeleg faptul că fiinţele sunt creatori 
asemenea Tatălui şi această lume în care ele trăiesc nu reprezintă altceva decât 
oglinda a ceea ce ele însele reprezintă în acest moment. 

Această ideea transpusă la nivelul vieţii comune înseamnă pentru ei o 
oglindă foarte clară şi precisă a ceea ce simt şi trăiesc, deci a locului pe unde se afla 
pe scara evoluţiei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne fixa ideile, gândurile pe 
lucrurile care ne încântă fără a căuta să-i implicăm pe cei din jur în ceea ce simţim 
sau trăim. A explora în intimitate această energie a încântării, a candorii, a 
simplităţii înseamnă a hrăni rănile sufletului care astăzi au nevoie de vindecare. 
Fără a ne vindeca rănile sufletului nu putem ierta sau mai exact nu putem vedea 
clar necesitatea iertării pentru a evolua. 
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Miercuri, 28 august 
Miercuri 28- 8-2013  0:53   Venus (Lib) Squ (Can) Jupiter 
Miercuri 28- 8-2013  1:57    Luna(Tau) Sex (Can) Mars 
Miercuri 28- 8-2013  2:07    Luna(Tau) --> Gemini 
Miercuri 28- 8-2013  5:05    Mars (Can) --> Leo 
Miercuri 28- 8-2013  9:57    Luna(Gem) Squ [Pis] Neptune 
Miercuri 28- 8-2013 12:34     Sun (Vir) Squ (Gem) Luna(Half Moon) 
Miercuri 28- 8-2013 14:48    Luna(Gem) Tri [Aqu] Juno 
Miercuri 28- 8-2013 15:32 Mercury (Vir) Sex (Can) Lilith 
Miercuri 28- 8-2013 17:52 Mercury (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Miercuri 28- 8-2013 20:48    Luna(Gem) Squ (Vir) Mercury 

 
Lucrurile astăzi iau o înfăţişare nouă, adică vom parcurge o schimbare 

importantă de vibraţie prin faptul că Marte va trece din Rac în Leu, chiar dacă 
contextul astral în care această modificare se produce nu încurajează în niciun fel 
acum înţelegerea mesajului pe care Marte îl va implementa din noua sa poziţie. Pe 
lângă acest ingres, astăzi vom avea de împlinit Ultimul Pătrar (careul Luna-Soare) 
un careu între Venus şi Jupiter, dar şi împlinirea a două aspecte pozitive: sextil 
Mercur-Lilith şi trigon Mercur-Pluton. Lucrurile sunt îndreptate de această dată 
către caracterul lor greoi, apăsător, către risipă, către greşeli făcute din neatenţie 
sau către a dezvolta o anume lăcomie față de lucrurile pe care nu am reuşit să le 
obţinem până acum. 

Încă de dimineaţă, Marte va trece în leu şi va degaja mult zodia Rac, adică 
acea nevoie de securitate pe care cu toţii o deţinem. Intrând în Leu stima de sine va 
fi crescută, oamenii se vor simţi revigoraţi, puternici şi vor considera că prin ceea ce 
simt pot sfida, adică prin defecte personale sau prin aroganță, prin invidie ori prin 
alte elemente negative de comportament pe care anturajul le trimite acestora. Prin 
această nouă poziţie se cauzează ridicarea prestigiului prin munca ori prin 
evaluarea muncii prestata anterior. Marte în Rac a suferit de constrângere, nu 
neapărat de cea venită din partea anturajului, cât mai ales de cea pe care individul 
însuşi şi-a aplicat-o, fiind în conflict cu propriile sale nevoi sau neputând să-şi 
împlinească, pe măsura intensităţii, dorinţele pe care le-a avut. Acum simte nevoia 
să fie apreciat pentru ceea ce a făcut, de a fi lăudat că a suferit sau că a reușit să 
trăiască în condiţii austere, că a muncit prea mult sau că a făcut-o în altă perioadă a 
anului ori că a depăşit o încercare importantă a vieţii. Prin această apreciere 
individul simte nevoia să creeze, să demonstreze anturajului că are idei noi sau că 
ceea ce simte şi gândeşte este eficient atât pentru sine cât şi pentru cei din jur. 

În această zi se va vorbi mult şi dacă se va insista mult pe trăirile personale, 
pe experienţele, pe amintirile din vacanţă sau pe traumele din copilărie sau tinereţe 
pe care ni le-am amintit în timpul tranzitului lui Marte prin Rac din ultimele luni şi 
pe care avem acum puterea de a-l exprima, nu vom face decât să plictisim anturajul 
cu lucruri care nu prind rădăcini acum sau care nemulţumesc. Prin această invitaţie 
a anturajului cu elemente personale omul nu face altceva decât să dovedească 
lăcomie sau să arate că simte nevoia să se răzbune împotriva aceea ce l-a apăsat 
până acum. Nu este necesar să convingem anturajul de absolut nimic pentru că şi 
el, la rândul său, parcurge acelaşi context astral şi indivizii din jur vor avea tendinţa 
de a acorda mai multă atenţie traumelor, nemulţumirilor sau obstacolelor pe care 
le-au parcurs în ultima perioadă. Cel care se opreşte primul din această deschidere 
negativă faţă de anturaj va fi şi cel mai câştigat şi va reprezenta pentru cei din jur 
un stâlp de rezistenţă, un model de autocontrol, de fiinţă plăcută şi iubita. 
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Lucrurile au prin careul care se împlineşte între Venus şi Jupiter un caracter 
riscant. În general, ar trebui ca oamenii să fie foarte reţinuţi astăzi în a investi 
resurse sau încredere într-un proiect ori în personale din jur. Careul lui Venus la 
Jupiter duce în mod indubitabil la dezamăgire, iar această dezamăgire nu este 
provocată de anturaj, ci de faptul că individul alege să arate sau să ceară ceva într-
un moment extrem de neplăcut. Momentul neplăcut poate fi evitat prin rezervă, 
reţinere său studiu. Este important să gândim de mai multe ori un lucru înainte de 
a-l aborda sau să preferăm să vorbim cu noi înşine, să ne adâncim în dialogul 
interior, decât să împărtăşim celor din jur lucruri importante pentru noi înşine, dar 
lipsite de orice interes pentru ceilalţi. 

Nu neapărat că vom fi jigniţi, nu în aceasta va consta pericolul, ci în faptul că 
determinăm reacţii negative în jur prin solicitări necuviincioase. Îi obligăm pe cei 
din jur să aibă reacţii negative şi în loc să dăm curs unui îndemn de purificare a 
propriei fiinţe noi facem acest lucru punând o greutate prea mare pe ceilalţi. Un 
zâmbet, o îmbrăţişare, tăcerea sau pur şi simplu izolarea sunt elementele care ne 
conferă azi un avantaj substanţial faţă de cei care se lăsa în voia sorţii. 

Prin urmare, 28 august îşi păstrează caracterul complica, apăsător sau 
neputincios pe care-l tot ducem cu noi de la începutul săptămânii şi care nu ne va 
părăsi până când încheiem această perioadă pe care o analizăm aici. Astăzi lucrurile 
se modulează altfel şi în loc să fim agasaţi de lucrurile pe care nu le putem înţelege 
sau canaliza corespunzător ne vom simţi luaţi prin surprindere de risipă sau de 
greşeli făcute din neatenţie. Pentru a compensa această direcţie unii vor exagera în 
gesturi sau povestiri, în a împărtăşi celorlalţi ce știu în ideea că la un moment dat se 
vor alege cu ceva din toată această situaţie. Nu vor arăta lăcomie, nu vor face 
altceva decât să se arate pătimaşi în a-şi însuşi un bun sau poate mai multe şi prin 
aceasta de fapt se răzbună împotriva unul preaplin pe care l-au dus în intervalul 
anterior, în săptămânile anterioare şi care i-au apăsat foarte mult. Unii vor extinde 
acest preaplin gândind că se răzbună împotriva celor care au prea mult. Careul lui 
Venus cu Jupiter înseamnă eşec personal şi în acelaşi timp adâncirea într-un 
sentiment de invidie faţă de cei care au reuşit în viaţă sau care nu lasă impresia că 
ar avea probleme majore ori că s-ar afla în faţa unor obstacole importante.  

Astăzi prin faptul că Marte îşi schimbă semnul, parcurgem o ridicare a 
prestigiului însă cerem acest lucru prin munca pe care am făcut-o anterior, ca o 
recompensă pentru suferinţele sau obstrucţiunile la care ne-am supus în ultima 
perioadă. Marte în Leu devine creator, dar insistă prea mult pe stima de sine, pe 
mândrie, pe fală, pe aroganță sau vanitate. Dorinţele de această dată pentru a fi 
îndeplinite vor trebui exprimate şi în această zi, la acest început de tranzit, foarte 
puţini vor fi aceia care vor înţelege că nu suntem încă pregătiţi să exprimăm 
dorinţelor în afara traumelor pe care le avem din ultima perioadă când Marte a 
trecut prin Rac, prin semnul căderii sale. Astfel, ziua de 28 august este eficientă 
prin reţinere, rezerve, interiorizare, prin a proteja lucruri ce nu sunt cerute în mod 
implicit de anturaj. Ceea ce nu ni se cere să nu oferim pentru că nu va fi apreciat 
sau, mai rău, va fi aruncat la gunoi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura de intimitate, de 
schimbarea de vibraţie pe care o parcurgem prin trecerea lui Marte într-un semn al 
expansiunii, adică în Leu. Cât timp a fost în Rac a dus fiinţa într-o zonă riscantă, 
acolo unde, în general oamenii se compătimesc atât de mult, suferă atât de intens 
încât las impresia că se autodevorează. Astfel, în ultima perioadă şi-au slăbit atât de 
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mult puterea încât nu-şi mai dau seama ce anume îi face să se bucure şi care sunt 
elementele vieţii care îi încântă foarte mult.  

Tocmai de aceea este important să fim azi reţinuţi şi să lăsăm revitalizarea 
care ne vine din partea acestui context astral să ne pătrundă în adâncurile fiinţei 
pentru a ne simţi din nou că trăim. După ce vom reuşi să simţim din nou că trăim 
vom putea să şi arătăm cum e. 

 
Joi, 29 august 

Joi 29- 8-2013  1:33    Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 
Joi 29- 8-2013  1:49    Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 
Joi 29- 8-2013  7:44    Luna(Gem) Tri (Lib) Venus 
Joi 29- 8-2013 15:51 Mercury (Vir) Sex [Sco] North Node 

 
29 august ne aduce preocupări legate de sănătate. În general, echilibrul 

emoţional, acela zdruncinat în primele trei zile ale săptămânii prin parcurgerea 
atâtor conjuncturi, ba foarte bune, ba foarte rele a fost uşor zdruncinat şi acum 
simţim nevoia să ne preocupăm de lucrurile care ne încarcă de energie sau care ne 
duc spre armonie. Pentru unii asta înseamnă interiorizare, a trăi în intimitate sau a 
studia, a citi, a urmări un film sau pur şi simplu a se odihni. Prin ceea ce vine spre 
noi azi, prin sextilul pe care Mercur şi Capul Dragonului îl împlinesc, se încearcă 
rezolvarea unor probleme fără soluţie. Aceste probleme fără soluţie sunt de fapt 
acumulări, reziduuri afective care vor lăsa impresia că îl duc pe individ către un 
eşec lamentabil. În realitate, ele nu au nicio finalitate, ci caută să-l convingă pe 
individ să le acorde suficient de multă atenţie încât să poată exista. Atunci când 
mintea se sustrage din zona lor, acestea dispar, se evaporă şi individul se comportă 
ca şi cum nu le-ar fi avut. 

Separându-se de toate aceste elemente negative, individul va fi inspirat, va 
avea idei noi sau va reuşi să găsească cele mai bune soluţii în proiectele pe care le 
demarează. Aceste soluţii ar putea să fie chiar salvatoare pentru că Mercur mediază 
acum tendinţa Nodurilor şi vine prin legături de factură administrativă sau trezirea 
interesului faţă de a numite structuri ce pot, prin acceptarea individului, să-i 
confere acestuia, în viitor, un nou statut. Prin această nouă tendinţă se poate 
adjudeca un nou statut şi se poate compensa tot neajunsul care vine din faptul că 
anturajul îi opune individului o anume rezistenţă. 

Pentru că Luna este în Gemeni şi ea va împlini un trigon cu Venus, un sextil 
cu Uranus şi un careu cu Chiron lucrurile astăzi nu se vor aprofunda. Interesul faţă 
de sănătate se va limita doar în sfera simptomelor şi doar în direcţia spre care 
acestea se îndreaptă. Indiciul nu va urmări să ducă mai departe un tratament, dacă 
se simte bine, nu va dori să folosească o schemă recomandată de medicină 
naturistă sau de alte ştiinţe de graniţă decât dacă îi este oferit un semnal din partea 
corpului. Nu va dori să le folosească pe toate acestea preventiv, ci se va preocupa 
doar pentru a-şi redobândi o stare de confort. Starea de confort pe care o obţinem 
sextilul Luna-Uranus este neobişnuită, însă ea nu va avea durabilitate pentru că 
Luna va face trigon cu Venus, partenerul de opoziţie a lui Uranus, în sensul direct 
de deplasare prin zodiac, deci el nu va putea să compenseze nesiguranţa pe care o 
avem în continuare faţă de cei din jur, faţă de statutul social, faţă de rezervele pe 
care le avem sau faţă de stadiul pe care considerăm că îl avem în ceea ce priveşte 
evoluţia psihocomportamentală. 
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Cu alte cuvinte 29 august este o zi de confort, de căutare a confortului, o zi în 
care dorim să facem lucruri care nu ne obosesc în ideea că ne-ar prinde bine un 
moment de relaxare, de revigorare a corpului sau a minţii. 

Prin urmare, 29 august este ziua în care punem degetul pe rană. Observăm 
care este starea de fapt, ce ne doare, cât de intensă este durerea și găsim foarte 
repede soluţie la aceste probleme. Partea negativă va veni din faptul că nu vom 
aprofunda acest tratament, nu vom fi interesaţi să mergem mai departe pentru că 
vom considera că scopul acestor demersuri nu este altul de cât acela de a combate 
simptomul care țipă mai tare. 

În altă ordine de idei, 29 august este o zi în care căutăm să ne relaxăm, să ne 
separăm de tot ceea ce ne-a apăsat în ultimele trei zile şi să visăm la momentele în 
care ne-am simţit foarte bine, revigoraţi, puternici stimulaţi de un anturaj 
echilibrat care nu punea pe umerii noştri o greutate prea mare sau care nu se arată 
agresiv ori distrugător prin absolut nimic. Unii vor considera că se relaxează în faţa 
televizorului, că se simt bine citind, odihnindu-se sau lăsându-se în voia 
creativităţii. Tot ceea ce vine pe această filieră a nevoii de a redobândi o stare de 
confort poartă amprenta soluţiilor salvatoare. Ceea ce vine spre noi astăzi chiar 
dacă pare lipsit de importanță constituie un semn de alarmă, un avertisment sau o 
soluţie pentru problemele cu adevărat mari. Astăzi lăsăm impresia că ne jucăm cu 
soluţiile însă cei care sunt înţelepţi, care privesc viaţa cu răspundere vor reţine din 
ceea ce vine spre ei azi că, în probleme majore, trebuie să procedeze la fel. 

Astăzi nu se afla în faţa unor probleme majore, însă mecanismul pe care-l 
declanşează poarta aceeaşi amprentă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că starea de 
confort dacă este lipsită de iubire este hrănită de dorinţe egoiste care, mai devreme 
sau mai târziu, îl duc pe individ în situaţii penibile. Omul este o fiinţă socială care 
se ridică deasupra condiţiei sale prin interacţiune. Interacţiunea fără iubire 
consumă fiinţa de rezerve. Oricât de benefice ar fi aceste schimburi sau 
echidistante, faptul că se află în afara unui sentiment de plenitudine, așa cum este 
iubirea, indică faptul că în timp individul va rămâne fără energia pe care o 
foloseşte. 

A ne implica în acţiuni confortabile şi a nu uita de iubire reprezintă soluţia 
cea mai bună pentru tot ceea ce vine spre noi astăzi. 

 
Vineri, 30 august 

Vineri 30- 8-2013  2:12 Mercury (Vir) Opp [Pis] Chiron 
Vineri 30- 8-2013  3:54   Pluto [Cap] Opp (Can) Lilith 
Vineri 30- 8-2013  8:17     Sun (Vir) Sex (Sco) Saturn 
Vineri 30- 8-2013 14:32    Luna(Gem) --> Cancer 
Vineri 30- 8-2013 22:22    Luna(Can) Tri [Pis] Neptune 

 
Chiron şi Lilith primesc astăzi o puternică lovitură din partea lui Mercur şi 

respectiv din partea lui Pluton prin faptul că împlinesc cu aceste două planete două 
poziţii. Apoi, la puţin timp de la împlinirea acestor două unghiuri negative, Soarele 
şi Saturn îşi vor împlini sextilul lor, iar Luna, în mijlocul zilei, va trece în domiciliu, 
în Rac, împlinind, spre seară, un trigon cu Neptun. 

Aşadar, lucrurile debutează prost și se sfârşesc bine, explodează printr-o 
mare diversitate de întâmplări nefericite, prin ghinioane de tot felul şi se sfârşesc 
printr-o înţelegere specială aplicată acestora. Ziua de 30 august va fi marcantă de 
faptul că astăzi oamenii vor folosi etaloane greşite. Se vor revolta, vor încerca să 
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submineze un proiect sau să desconsidere anumite resurse doar pentru că lor nu le 
revine nimic. 

În felul acesta, se declanşează o luptă împotriva unor decizii de natură 
administrativă care, puse în aplicare, duc la şubrezirea instituţiei familiei sau la 
sporirea dezinteresului faţă de educaţie, cultură sau faţă de respectul pe care un 
individ trebuie să-l aibă faţă de înaintaşi sau faţă de poporul său. Lucrurile pot să 
meargă puţin mai departe şi să se consume sub forma unor dispute teritoriale, doar 
pentru a gestiona resurse. Ştim, nu este o informaţie nouă, că războiul resurselor 
este acela care reîmparte globul periodic urmărindu-se, prin această reconfigurarea 
a centrelor de putere, gestionarea unui fond considerat foarte important la un 
moment dat. Reechilibrarea centrelor de putere se va face de această dată prin 
confruntare, prin luptă. Lucrurile care ies la iveală acum. În această zi, nu sunt 
dedicate zilei de 30 august, ci ele se răspândesc asupra întregii perioade, iar aici am 
în vedere ambele luni, august şi septembrie. 

Opoziţia lui Pluton cu Lilith este din capul locului mult mai agresivă decât ar 
putea să fie opoziţia lui Mercur cu Chiron. În felul acesta, elementele personale, 
acelea care vin să argumenteze o oboseală, indiferent că individul crede că este 
cronică sau nu, exagerarea unor simptome ori pur şi simplu revoltă împotriva unui 
personaj care ne-a ajutat, ne-a protejat ori ne-a oferit toată susţinerea de care am 
avut nevoie în secret. Chiron retrograd în Peşti în opoziţie cu Mercur direct din 
Fecioara aduce revolta individului împotriva propriului susţinător, pe motiv că nu a 
ştiut că anterior a fost ajutat de acesta. Retrogradarea lui Chiron ascunde 
informaţia, nu îl determină pe individ să selecteze acele întâmplări reale. În felul 
acesta, orice acţiune negativă, orice formă de revoltă în care este integrat individul 
sau comunitatea sa restrânsă este supusă unei erori de judecată, de înţelegere se va 
face pe baza unor informaţii incomplete. 

În ceea ce priveşte sfera socială, marile grupuri ajung în confruntare sau 
merg mai departe în confruntarea pe care o au deja pentru că doresc să controleze 
şi mai mult resursele solului, resursele subsolului sau doresc să obţină o mai mare 
influenţă prin adjudecarea rezultatelor desprinse dintr-o tradiţie. Fie că ne referim 
aici la o naţiune întreagă, faimoasă prin tradiţia pe care o are, fie ca se urmăreşte că 
prin îndreptarea atenţiei opiniei publice către o anumită întâmplare să se distragă 
atenţia de la o problemă foarte importantă, iar reechilibrarea centrelor de putere să 
se facă în linişte fără ca ochiul curios al unui jurnalist al altor personaje ce se ocupă 
de astfel de investigaţii să surprindă. 

Trecerea lunii în Rac va accentua această luptă împotriva elementelor stabile, 
solide sau viabile dintr-o tradiţie şi îl îndeamnă pe individ ca lucrurile sau obiectele 
pe care le are în patrimoniul personal să şi le ascundă, să şi le ţină mai aproape de 
el şi să se bucure de ele doar într-un mod restrâns. Lucrurile acestea nu dictează 
evenimente majore, categorice, ci le împlineşte pe acestea şi aduce o altă etapă în 
marile transformări prin care trece omenirea în această perioadă. Să treci prin 
opoziţia Lilith-Pluton este o încercare de care avem parte cam o dată la aproximativ 
10 ani. Nu este un element grandios, aşa cum sunt acelea care apar o dată sau de 
două ori în viaţă, însă să parcurgi această ipostază când pe cer încă este activa 
crucea cosmică pe semne cardinale, când încă avem activ tripodul pe semne de apă, 
despre care nu ştim atât de multe pentru că se împlineşte foarte rar, ba mai mult 
împlinirea la grad perfect a acestui unghi, când Soarele şi Saturn îşi dau mâna 
pentru a construi valori trainice, înseamnă cu adevărat o foarte mare încercarea 
vieţii. Avem tendinţa acum să judecăm lucrurile greşit şi ceea ce se stabileşte, să 
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rămână definitiv aşa, ceea ce se strică, să rămână stricat, iar lucrurile de care ne 
desprindem să rămână uitate în trecut şi spre care să nu ne mai întoarcem 
niciodată. 

Prin urmare, 30 august reprezintă din nou o piatră de încercare pentru 
individ deoarece este invitat să-şi controleze pornirile. Orice atitudine refractară 
faţă de un apropiat sau comunitate, se va transforma în piatră de hotar, va deveni 
bază pentru următoarele proiecte şi chiar dacă pe parcurs vom descoperi că ceea ce 
am gândit acum este greşit nu vom mai putea schimba nimic. Disputele iau 
înfăţişări diverse, de la lupta împotriva unor reglementări invocate acum ca fiind 
greşite, de la hotărâri judecătoreşti care sunt atacate în diverse foruri superioare, de 
la dispute teritoriale pe ideea gestionării resurselor, până la împlinirea unei alte 
etape prin care trece omenirea pentru a mai face un pas către celebra globalizare. 
Schimbarea prin care trecem acum are ca ţinta globalizarea, adică transformarea 
diversităţii în unitate însă adevăratul motiv pe baza cărora se dă curs acelor porniri 
negative este acela de a crea o singură structură, neomogenă, care să se supună 
unor singure concepte sau direcţii.  

În felul acesta, reconfigurarea centrelor de putere va avea nevoie de un 
episod hilar şi anume inventarea unei probleme pe care opinia publică să o preia şi, 
astfel, să i se distragă atenţia de pe lucrurile importante. Lucrurile importante se 
vor desfăşura acum în umbră, dar nu înseamnă că dacă sunt în umbră vor fi mai 
puţin agresive. Pentru omul comun ziua de 30 august este o zi în care va fi 
bulversat de multe presiuni care vin din afară, de judecăţi pripite, de reacţii pe care 
nu le înţelege sau care sunt în disonanţa cu aşteptările pe care le au de la cei din jur 
şi care îl constrâng să tragă concluzii de la care nu se va mai abate. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a amâna 
deciziile sau concluziile pentru o altă zi. Ziua de 30 august nu este doar proastă, ci 
deosebit de proastă pentru astfel de decizii. Foarte mulţi se vor simţi îndreptăţiţi să 
decidă acum pentru că nu vor vedea că aceste rezultate la care ajung azi au fost 
pregătite de cel puţin o lună de zile încoace, iar cine are ochi de văzut va vedea. 

 
Sâmbătă, 31 august 

Sambata 31- 8-2013  4:53    Luna(Can) Tri (Sco) Saturn 
Sambata 31- 8-2013  6:10 Mercury (Vir) Sex (Can) Jupiter 
Sambata 31- 8-2013  6:34     Sun (Vir) Sex (Can) Moon 
Sambata 31- 8-2013  8:58    Luna(Can) Opp [Cap] Pluto 
Sambata 31- 8-2013  9:16    Luna(Can) Con (Can) Lilith 
Sambata 31- 8-2013 12:21    Luna(Can) Tri [Sco] North Node 
Sambata 31- 8-2013 14:02    Luna(Can) Tri [Pis] Chiron 
Sambata 31- 8-2013 14:23    Luna(Can) Squ [Ari] Uranus 
Sambata 31- 8-2013 18:46    Luna(Can) Con (Can) Jupiter 
Sambata 31- 8-2013 20:52    Luna(Can) Sex (Vir) Mercury     
 

 
Chiar dacă este puţin timp de când opoziţia Pluton-Lilith a intrat în 

separaţie, energiile acestui unghi încă ne mai învăluie, cu atât mai mult cu cât şi 
Luna se alătură acestei opoziţii, cu puţin timp înainte de a împlini o conjuncţie cu 
Lilith. De această dată Luna va fi în trigon cu Capul Dragonului, acelea care ne 
spun că trebuie să suferim, că trebuie să ne reanalizăm baza materială, cercul de 
prieteni, ca trebuie să ne facem o nouă listă cu priorităţi, aceea ne va fi astăzi mult 
mai clară. Prin unghiurile care se împlinesc astăzi care au tendinţa de a prioritiza 
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lucrurile altfel decât s-a întâmplat ieri, vom fi îndemnaţi spre studiu, spre 
introspecţie având capacitatea de a anticipa anumite pericole ori de a judeca 
lucrurile mult mai clar decât ieri. Ieri, pe împlinirea opoziţiei dintre Pluton şi Lilith, 
lucrurile erau mult mai neclare decât ar putea să fie astăzi şi tocmai de aceea 
începând de astăzi am putea să ne îndreptăm atenţia către deciziile importante, 
acelea pe care am fost tentaţi, constrânşi de situaţia personală sau profesională sau 
de anumite ambiţii personale să le adoptăm. 

Pentru că azi suntem mai calmi, mai răbdători mai atenţi la ceea ce avem de 
făcut vom mai da curs unei tendinţe cum este cea spre studiu sau spre introspecţie, 
care se va solda cu acumularea de rezerve. Nu va conta că această acumulare de 
rezerve ne îndeamnă să lucrăm la alt ritm, să reducem volumul de rezerve sau pur 
şi simplu să ne sustragem oricărui efort, să ne odihnim, să dedicăm mult timp 
pentru a ne deconecta, pentru a ne reîncărca din punct de vedere sufleteşte sau pur 
şi simplu pentru a ne aduna în jur mulţi oameni cu energii pozitive ori care să 
devină pozitivi prin interacţiunile pe care le dezvoltăm cu aceştia. Astfel, tentaţiile 
care ne vin din conjuncţia Lunii cu Lilith sau micile şicane care ne vin din opoziţia 
Lunii cu Pluton se vor transforma prin înţelegere, comunicare sau prin interacţiuni.  

Lucrurile vor fi însă uşor neplăcute la mijlocul zilei în special în a doua parte 
a zilei când oamenii îşi vor pierde măsura, în a insista pe o anumită latura în a vorbi 
despre un anumit subiect, în a cere ajutorul din jur sau în a-i evita pe oameni. Dacă 
a evita pe oameni şi a îmbrăţişa odihna înseamnă cel mai bun mod de refacere 
atunci acesta trebuie să fie acordat cu toată fiinţa în prima parte a zilei, iar în a 
doua parte a zilei solicitările care vin din zona socială să fie acceptate, chiar şi 
numai parţial, pentru că important va fi ca atenţia să fie îndreptată şi spre această 
zonă. Dacă ele nu vin, atunci contextul astral lucrează cu energii mult mai rafinate 
care dau dreptul individului să aprofundeze ceea ce a început de dimineaţă. 

Sunt unii oameni însă care nu au această şansă a aprofundării şi atunci în a 
doua parte a zilei vor deveni instabili, temători în fața agitaţiei care vine din planul 
social, nesiguri faţă de oamenii pe care destinul îi tot aduce în faţă şi au tendinţa de 
a judeca contextul din punctul său de vedere. Raţionamentele sunt corecte prin 
informaţiile care sunt invocate, prin datele care stau la baza acestor concluzii, însă 
oamenii nu au nevoie de aşa ceva. Nu au nevoie la o petrecere sau la întâlnire în 
oraş cu prietenii să se filosofeze pe marginea unor subiecte controversate sau să se 
vorbească despre ciudăţenii ale vieţii ori mari drame afective. Când se destind 
oamenii vor să-şi amintească de ceea ce-i înveseleşte sau le uşurează povara 
existenţială. Nefăcând aşa cei implicați în situaţii de genul acesta arată că sunt 
instabili, nesiguri pe viaţa lor şi că nu sancţionează un anturaj povestind lucruri 
nefireşti în acest moment, ci doar că arată care sunt punctele lor vulnerabile. De 
altfel, la asta se referă şi sextilul lui Mercur cu Jupiter – destăinuire, însă se pare că 
ipostaza pe care o înfăţişează Luna aflată acum în domiciliu, prin faptul că 
domiciliul sau este puternic agresat de ceva vreme de Lilith sau pentru că că acest 
element astral negativ obţine credibilitate de la Jupiter, vom părea cu atât mai 
ciudaţi cu cât insistăm pe această latură. Lucrurile trebuie lăsate în voia lor, iar un 
subiect, atunci când nu mai are susţinerea anturajului, să fie încheiat, oprit, 
preschimbat în altceva și asta nu pentru a-l amâna, ci de dragul situaţiei generale. 

Prin urmare, 31 august reprezintă o zi care trebuie judecată prin 
ansamblul său. Ansamblul acestei zile are puternice accente afective şi chiar dacă 
suntem îndemnaţi spre studiu, spre introspecţie, chiar dacă prin emoţiile care ne 
învăluie astăzi avem impresia că anticipăm anumite pericole şi dorim să ne 
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protejăm de ele, fie că prin linişte sau deconectare acumulăm rezerve, toate acestea 
sunt îndreptate spre a ne stabili o nouă bază. 

Multe dintre cele care vin spre noi în 31 august sunt construite ca un mod de 
răspuns pozitiv la demersurile negative ale zilei anterioare. Dacă în ziua anterioară 
am dat dovadă de lipsă de control, de neatenţie sau am urmărit să ne însuşim ceva, 
depăşind o limită a respectului, a bunului simţ, a ambiţiei, în această zi tendinţa de 
a judeca anturajul, de a-i scoate în evidenţă defectele se susţine pe propriile 
neputințe. Ieri nu am fost în stare să le vedem, iar astăzi le vedem prea clar, prea 
dur şi prea mari. 

Cei care lucrează cu energia, care au experienţe în a-şi modela emoţiile şi a le 
sublima în trăiri superioare vor da astăzi dovadă de obiectivitate. Ei se vor opri la 
cel mai mic semn, la cea mai mică opoziţie din partea anturajului şi nu vor refuza o 
invitaţie din jur decât dacă aceasta este depăşită de una şi mai mare venită dintr-o 
altă zonă. Ansamblul zilei este unul foarte important pentru că numai aşa putem să 
înţelegem în ce măsură suntem pregătiţi să facem faţa unei confruntări sociale să 
contrabalansăm o manifestare negativă ce va veni în etape din parte noilor centre 
de putere cele care au început  să se reconfigureze încă din 30 august, de ieri, de 
când Pluton şi Lilith şi-au împlinit opoziţia lor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi de bunătate, 
Bunătatea trebuie să se exprime prin gânduri, prin sentimente, cât şi prin fapte 
însă ea nu trebuie impusă, ea nu trebuie arătat ostentativ şi nici invocată de câte ori 
se vorbeşte în termeni lejeri sau de câte ori este elogiata la modul obiectiv. 
Bunătatea veritabilă este recunoscută, nu impusă. 

 
Duminică, 1 septembrie 

Duminica  1- 9-2013  3:06    Luna (Can) Squ (Lib) Venus 
Duminica  1- 9-2013 11:45     Sun (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Duminica  1- 9-2013 19:42     Sun (Vir) Sex (Can) Lilith 

 
Sentimentul că urmează să se întâmple ceva, pe care l-au avut în ziua 

anterioară, că putem anticipa anumite secvenţe ale existenţei personale care par să 
fie importante în proiectele pe care le avem în derulare, se va menţine şi în ziua de 
astăzi, chiar dacă pe 1 septembrie nu se împlinesc atât de multe aspecte astrale aşa 
cum s-au împlinit în 31 august.  

Ziua 1 septembrie va fi dominată de nevoia de a consuma resurse. Astăzi vom 
considera că este mult mai bine să uzăm de anumite forţe pentru a obţine avantaje 
rapide, imediate, decât să le ţinem la saltea şi să descoperim peste ani de zile, 
undeva în viitor, că ele nu mai au valoarea pe care au avut-o cândva. În felul acesta, 
individul se integrează într-o luptă care nu-i aparţine, lupta dintre dorinţă şi 
resursă cea care slăbeşte rezistența grupului. 

Aici, în această informaţie, nu este integrată atât de mult liderul cât este 
integrată comanda pe care acesta o dă sub impulsul de a obţine rezultate din partea 
grupului pe care-l coordonează. Pornind de la ideea formulată într-un anumit fel de 
lider, membrii grupului cei care se află acum sub impulsul sextilului pe care Soarele 
și Lilith îl împlinesc se vor grăbi în a trage concluzii și fiecare va înţelege după 
propriul nivel de cunoaştere, după propria educaţie sau după propriile resurse cam 
ce a vrut să spună şeful în şedinţa de săptămâna aceasta. 

Fiecare va avea astăzi o manifestare stranie. Elementul comun al tuturor 
acestor manifestări va fi dat de nevoia de confort. Oamenii, anticipând anumite 
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lucruri pe care nu le pot explica, dar căutând să se justifice prin faptul că participă 
la satisfacerea unei nevoi sociale ei de fapt dau curs unui sentiment de împlinire şi 
anume că în sfârşit vor face ceva cu viaţa lor. Dacă este tangent la suplimentarea 
volumului de lucru, la seriozitatea cu care se face un mare sacrificiu pentru a 
construi un edificiu cu propriile mâini, cu propria gândire, după cum îl duce capul 
şi după cât de mult poate, se va solda cu un rezultat destul de bun în sensul că se va 
contrabalansa un neajuns ce se manifestă acum sub forma unei nesiguranţe, sub 
forma unei judecăţi greşite care este aplicată de grup individului sau sub forma 
unei boli. Toate aceste eforturi duc individul mai departe pe linia destinului său şi 
nu doar îşi închipuie că se află implicat în demersuri importante, ci chiar le trăieşte 
cu adevărat. 

Cu toate că înainte de răsăritul soarelui Luna şi Venus vor fi în careu 
împlinind din nou în noapte de sâmbătă spre duminică un careu în T pe semne 
cardinale împreună cu Venus şi Uranus, ceea ce ar sugera că se amplifică 
nesiguranţa, faptul că Soarele se află de ceva vreme în fereastra trigonului cu 
Pluton ne aduce o mare tărie de caracter şi posibilitatea de a găsi soluţii în locurile 
cele mai neaşteptate. Prin aceasta, pe de o parte, se gestionează complicaţii şi 
probleme de natură socială în care individul este desconsiderat, iar de partea 
cealaltă prin sensibilitatea pe care individul doreşte să o pună la dispoziţia 
celorlalţi, pentru a se argumenta ori justifica, se temperează atitudinea negativă pe 
care anturajul o are împotriva individului. 

Indiferent în ce direcţie ne deplasăm se pare că efortul este soluţia cea mai 
bună pentru a depăşi un impas. Acest impas se construieşte altfel decât până acum, 
având ca axă legătura dintre zodiile Peşti şi Fecioară, adică ţintind spre sănătatea 
corpului, spre însănătoşire, spre stabilizarea poziţiei sociale prin relaţii, prin 
legături multiple, dar şi, la polul celalalt, prin zgârcenie. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne pune în faţa unor episoade pe care nu 
am fost în stare să le anticipăm de la început până acum. Suntem părtaşi la 
evenimente importante pentru viața personală însă nu putem să le obţinem decât 
prin foarte multă muncă. De această dată nu mai putem păcăli pe nimeni pentru că 
viaţa socială, anturajul este ocupat cu altceva. Dacă lumea socială este ocupată 
acum cu reconfigurarea centrelor de putere individul trebuie să fie ocupat cu 
stabilizarea şi consolidarea propriei sale poziţii sociale.  

Este însă foarte greu de anticipat care sunt evenimentele sociale pe care 
fiecare individ le va traversa. Este însă important de urmărit în horoscopul 
personal în ce case se situează, pe de o parte, Soarele şi Mercur, care acum sunt în 
Fecioară, iar de partea cealaltă, Neptun şi Chiron, care sunt în Peşti. Energiile 
negative ale acestor opoziţii de pe axa Fecioară-Pești vor fi contrabalansate, pe de o 
parte, de energia plutoniană, prin descoperirea de noi resurse, oportunităţi sau 
relansare, iar de partea cealaltă, de un nou mod de a simţi lumea şi de a ne raporta 
la ceea ce ne este necesar. 

Omul comun va privi finalul săptămânii ca pe o zi obositoare. Orice face este 
tulburat, zgândărit, nu poate să se odihnească, nu poate face nimic din ce-şi 
propune fără să fie trezit, deranjat ori atras în altă direcţie. Dacă va face un minim 
de efort pentru a înţelege că munca este elementul spre care trebuie să se îndrepte, 
va putea face o selecţie drastică a elementelor spre care să se orienteze azi şi nu se 
va plânge că nu-l lăsa nimeni să se odihnească şi, dacă este atât de apăsat, 
împovărat sau nemulţumit se va plânge că nu este lăsat să muncească aşa cum 
doreşte. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne descoperi mulţumirea 
prin muncă. Nu contează volumul de lucru pentru că pentru fiecare termenul de 
�mai mult� este evaluat diferit. A fi mulţumit cu limita pe care am depăşit-o în ceea 
ce reprezintă efortul personal constituie marea realizare a acestei zile. 
 



Săptămâna 2 – 8 septembrie 2013                  Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 29 august  2013, ora 11:31 

Săptămâna 2-8 septembrie 2013 este marcată de o anume frământare 
afectivă, aceea dominată de faptul că traversăm un segment de zodiac, împreună cu 
Luna, de la Leu la Balanţă, adică de la conjuncţia Lună-Marte, la conjuncţia Lună-
Venus, străduindu-ne prin toate acţiunile pe care le traversăm acum să ne găsim 
preocupări diverse sau să ne implicăm în activităţi cu caracter social care să ne 
readucă în zona de confort. Nu vom reuşi însă în niciuna dintre aceste zile să ne 
apropiem de zona de confort decât dacă uzăm de situaţii în care am probat că 
putem să ajungem acolo indiferent de starea de agitaţie în care ne aflăm. 

Săptămâna va fi dominată de împlinirea conjuncţiei dintre Soare şi Lună 
(Luna nouă) în ziua de joi, de trei aspecte la care participă Soarele (sextil Soare-
Capul Dragonului, sextil Soare-Jupiter, opoziţie Soare-Chiron), dar şi, cu puţin 
timp înainte de Luna nouă, împlinirea opoziţiei dintre Marte şi Junon pe axa Leu-
Vărsător. Înţelegem astfel că lucrurile poartă o puternică amprenta motivaţională, 
oamenii fiind constrânşi să-şi rememoreze tot felul de lucruri pe care le-au 
traversat de-a lungul vieţii, să se vadă foarte buni, eficienţi să încerce să-i convingă 
pe cei din jur că sunt aşa, însă să nu poată demonstra prin acţiuni propriu-zise, prin 
spirit practic ori prin acţiuni concrete acest lucru. Evadarea din prezent şi călătoria 
în trecut reprezintă unul din elementele decisive ale acestei săptămâni şi toate 
situaţiile pe care le traversăm, toate discuţiile pe care le avem, până şi situaţiile 
banale care vin spre noi şi care nu poartă amprenta unor ipostaze speciale, sunt 
marcate de această nevoie de a ne întoarce în trecut, la locul faptei, pentru a corecta 
o greşeală. 

Partea negativă a acestei săptămâni va fi marcată de faptul că vom fi cu toţii 
convinşi că metodele folosite sunt cele mai bune şi dacă la început prin conjuncţia 
Lună-Marte şi, implicit, opoziţia Lună-Junon, vom fi oarecum tentaţi să nu ne 
acordăm atât de mult credit, spre finalul săptămânii vom fi atât de convinşi că 
procedăm bine, încât nu ne va deranja nici ipostaza în care punem etichete false 
celorlalţi pentru a-i judeca mult mai uşor ori pentru a ne situa în afara oricărei 
presiuni care ar putea veni din partea lor. Dacă refuzăm progresul prin conviețuirea 
cu fricile sau problemele pe care nu le-am rezolvat nu facem decât să ne situăm în 
acea zonă a societăţii care nu este încă pregătită să evolueze.  

Unii nu vor înţelege acum, în această săptămână, de ce este atât de important 
să evolueze şi de ce trebuie să meargă mai departe. Este de o mare importanţă să 
rezolve aceste situaţii acum pentru că aceste reziduuri afective nu vor fi compatibile 
cu situaţiile care vin spre noi începând de săptămâna viitoare încolo. Aceste situaţii 
trebuie rezolvate acum ori măcar să ne împăcăm cu faptul că sunt lipite de destinul 
propriu şi le vom duce cu noi de-a lungul întregii vieţi, nu să fugim de ele, să le 
negăm existenţa ca şi cum nu am traversat niciodată ipostazele la care se face 
trimitere acum. Toate aceste unghiuri care se împlinesc în această săptămână ne 
îndeamnă, fie să le rezolvăm, fie să ni le asumăm. 

Cei care nu privesc acest avertisment al săptămânii 2-8 septembrie 2013 cu 
maximă seriozitate îşi vor face singuri probleme în sensul că îşi vor consuma toate 
rezervele preocupându-se de aceste probleme însă fără niciun rezultat, iar finalul 
săptămânii îi va găsi cu aceleaşi frământări sufleteşti, cu aceleaşi probleme sociale, 
dar şi cu mai puţine rezerve şi cu mai puţină răbdare în ceea ce priveşte domeniul 
la care aceste situaţii fac referire. 
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Luni, 2 septembrie 
Luni  2- 9-2013  3:00    Luna (Can) --> Leo 
Luni  2- 9-2013  9:36    Luna (Leo) Con (Leo) Mars 
Luni  2- 9-2013 14:00    Luna (Leo) Opp [Aqu] Juno 
Luni  2- 9-2013 17:27    Luna (Leo) Squ (Sco) Saturn 

 
Chiar de la începutul acestei săptămâni Luna va trece în Leu și va avea de 

împlinit o conjuncţie cu Marte situat în primele grade ale acestui semn. De 
asemenea, în mijlocul zilei Luna va avea de împlinit o opoziţie cu Junon şi, în a 
doua parte a zilei, spre seară, va trece prin careul cu Saturn. Lucrurile acestea ne 
îndeamnă să ne dezvoltăm o atitudine greşită faţă de comunitate bazându-ne prea 
mult pe lucrurile pe care le ştim, pe tot ceea ce n am acumulat anterior, pe ceea ce 
credem că ne ajută să ne punem cel mai bine în valoare. În felul acesta, oamenii nu 
arată decât că sunt certaţi cu sine şi că dorind cu orice preţ să convingă 
comunitatea că ştiu tot, ei, de fapt, în domeniul la care fac referire, nu ştiu foarte 
multe. Sentimentul supraaprecierii, deşi nu este atât de ridicat aşa cum va fi la 
finalul săptămânii, va fi vizibil în special prin raporturile sociale acolo unde este 
implicată o anume doză de afectivitate. Considerând că prioritar este acum să 
dăruim sau să primim iubire, să realizăm un schimb care să ne scoată din banal sau 
să ne pună mai bine în valoare pe zona socială, oamenii sunt convinşi că acţiunile 
pe care le abordează îi ajută să simplifice foarte mult lucrurile. În realitate, lucrurile 
nu se simplifică prin clarificarea anumitor probleme de factură afectivă ori prin 
exagerarea lor, prin răvăşirea contextului social, ci prin practică. Tot ceea ce ne 
duce spre practică are o greutate aparte şi, prin modul în care alegem să 
răspundem acestor provocări, utilizând caracterul practic, dovedim că dispunem de 
puterea necesară pentru a face faţă unei confruntări de factură socială pentru a 
rezista unui interval care ne suprasolicită ori pur şi simplu care se desfăşoară 
împotriva propriei stări de confort. 

Pentru că în tot acest context luptă împotriva stării de confort, oamenii vor fi 
motivaţi să se îndrepte spre compromis şi vor considera că acesta îi salvează ori îi 
ajută să-şi protejeze lucrurile bune din preajmă. În această perioadă luminariile 
primesc fiecare câte o opoziţie de la un asteroid (Luna i se opune lui Junon, iar 
Soarelui i se opune Chiron) și asta înseamnă că indiferent de zona în care ne 
situăm, fie că mergem pe latura spirituală, fie că mergem pe cea a evenimentelor 
concrete ne dovedim a fi slăbiţi de puteri şi a merge mai departe pe un anumit 
demers înseamnă a face apel la anumite situaţii, la anumite rezerve pe care le-am 
acumulat în ultimele luni. 

Unii nu au rezerve pentru că au considerat că banul trebuie să circule şi au 
fost convinşi că, risipindu-l, vor primi în schimb alte forme de recompensă, de plată 
pe care, dacă va fi nevoie, în timp, ar putea să le transforme în bani. Vorbim aici 
despre continuarea acestei atitudini de risipă şi adâncirea într-o problemă pe care, 
în general, oamenii trebuie să o evite. Reacţiile temperamentale sunt de asemenea 
specifice acestei zile şi cei care nu au dispoziţia necesară să se controleze vor avea 
parte de întâmplări în cascade care, pe de o parte, îi vor face să se situeze pe o 
poziţie ofensivă faţă de sine şi față de cei din jur, iar de partea cealaltă vor fi 
adânciţi şi mai mult în compromisul pe care-l fac pentru a-şi salva starea de 
confort. 

Tot ceea ce vine spre noi azi ia înfăţişarea unui cerc vicios, iar pentru a ieşi 
din el trebuie să fim înţelepţi şi să preferăm liniştea sau pasul înapoi pentru că 
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nimeni nu le ştie pe toate, nici chiar atunci când lucrurile par să susţină această 
idee. 

Prin urmare, 2 septembrie este o zi apăsătoare complicată pentru cei care 
nu au reuşit până acum să-şi construiască un mecanism de protecţie în faţa unei 
presiuni venită din comunitate. Conjuncţia Lunii cu Marte ne aprinde sentimentul 
importanţei de sine, ne face să fim foarte mult preocupaţi de ceea ce avem de oferit, 
de ceea ce suntem, de ceea ce reprezentăm, să insistăm mult pe titlurile ştiinţifice, 
pe distincţii, pe toate aceste lucruri care trec asemenea vârstei ori care nu au 
importanţă atunci când vorbim despre calitatea umană. Calitatea umane stă în alte 
elemente de caracter, în trăsături ale sufletului care acum nu reuşesc să se pună în 
valoare foarte bine pentru că deasupra se ridică gunoaiele. 

Pentru a face faţă acestui val de complicaţii sau probleme oamenii vor dori să 
simplifice lucrurile însă vor fi axaţi prea mult pe partea afectivă ori temători în faţa 
acestui gen de suprasolicitare şi se vor gândi că nu au resursele necesare pentru o 
confruntare de o asemenea proporție. În felul acesta, vor dori să simplifice foarte 
mult lucrurile pierzând din vedere faptul că dacă nu urmăresc, nici măcar în parte, 
caracterul practic al schimbului, adică să nu ceri interlocutorului mai mult decât 
poate da, să nu duci discuţia într-o zonă în care interlocutorul să nu poată face faţă, 
în ideea că nu contează cine este, important este ceea ce spunem, vor fi expuşi mai 
mult compromisului de a-şi proteja propriul confort şi cu cât se vor adânci şi mai 
mult în această atitudine cu atât mai mult oamenii vor fi mai motivaţi să-şi 
protejeze acest confort şi, în mod paradoxal, această atitudine invazivă asupra 
comunităţii sau ofensivă asupra acesteia ne ştirbeşte şi mai mult din confortul pe 
care l-am avut când am intrat în această zi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne apropia de linişte. 
Liniştea este un element care trebuie să vină nu doar din absenţa zgomotelor din 
jur, ci şi din absenţa dialogului interior sau a unui forfot interior pe care-l 
întreţinem de fiecare dată când traversăm o problemă. 

 
Marţi, 3 septembrie 

Marti  3- 9-2013  0:03    Luna (Leo) Squ [Sco] North Node 
Marti  3- 9-2013  2:01     Sun (Vir) Sex [Sco] North Node 
Marti  3- 9-2013  2:08    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 
Marti  3- 9-2013 20:52    Luna (Leo) Sex (Lib) Venus 
Marti  3- 9-2013 22:13     Sun (Vir) Opp [Pis] Chiron 

 
Intrăm în cea de a doua zi de Leu cu pretenţii foarte mari de la viaţă, de la 

oameni, de la cei din jur şi ne dăm seama că, apropiindu-ne din ce în ce mai mult 
de seară acestei zile, rezervele vor fi din ce în ce mai puţine şi în loc să ne 
conservăm ori să ne punem mai bine în valoare, ne vom consuma tot ceea ce am 
acumulat până acum, ceea ce am depăşit cu efort sau ceea ce nu am apucat să 
consumăm din neatenţie sau pentru că nu a fost timpul necesar. 

Prin tot ceea ce vine spre noi azi vom simţi nevoia să evadăm, să luăm o 
pauză, să ne retragem şi, pentru că vorbim despre Luna în Leu prin care 
sentimentele sunt încălzite şi nu doar de acest unghi, ci vorbim despre un trigon pe 
care Luna şi Uranus îl împlinesc, ca un debuşeu pe care Uranus îl cere în ideea de a 
găsi o rezolvare pozitivă a demersurilor sociale apăsătoare, complicate, triste sau 
revoltătoare (este planetă focar în careul în T împlinit cu Pluton şi planetele din 
Rac), vom simţi nevoia să fim apreciaţi. Aceste aprecieri nu vor fi gratuite, ci vor 
porni de la invocarea unui talent personal sau din cuvintele de laudă adresate unei 
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persoane care face trimitere la episoade reale din viaţa sa sau la rezultate care s-au 
consumat în ultima vreme. Vorbim aici despre trigonul Lunii cu Uranus, dar şi 
despre sextilul pe care Luna şi Venus îl împlineşte în seara acestei zile. 

Deci vorbim azi despre nevoia de a ne proteja o stare de confort, însă nu 
trebuie să ne neglijăm că, Luna fiind în Leu se va situa în careu cu Axa Dragonului 
şi toate aceste situaţii pe care suntem constrânşi să le traversăm ne vor crea o acută 
senzaţie de disconfort. Avem soluţie, pentru că Soarele şi Capul Dragonului sunt în 
sextil şi nu oricum, ci în ipostaza în care poate media tendinţa Nodurilor, adică 
ipostazele la care facem trimitere sunt reale, calităţile care ne sunt apreciate, de 
asemenea, fac parte dintr-un probatoriu solid şi oamenii reuşesc să-şi stabilizeze 
cumva poziţia socială sau confortul personal pe care şi l-au zdruncinat în ziua 
anterioară. Putem vorbi aici şi despre o nevoie de a ne izola, de a ne recrea sau de a 
ne detaşa complet de evenimente sociale pe care nu am reuşit să le rezolvăm nici în 
săptămâna anterioară şi nici nu vom reuşi în zilele care vor urma.  

Pe motivul �Astăzi mă voi ocupa de altceva� oamenii vor dori să ascundă 
neputinţa de a se menţine în vârf, de a avea argument, de a arăta bine, de a fi 
îngrijiţi, de a se menţine la un anumit standard privind calitatea vieţii pe care o au. 
De partea cealaltă, în viaţa personală lucrurile se află într-o zonă destul de 
periculoasă. Opoziţia pe care Soarele şi Chiron o împlinesc ne îndeamnă să ne 
implicăm în lucruri care ne consuma foarte mult. Fie că este vorba despre banalele 
activităţi casnice sau despre anumite sarcini pe care ni le-am propus să le facem 
acasă, deşi ele nu se adresează vieţii intime. Toate acestea consuma foarte mult şi 
nu ne oferă nici măcar satisfacţii din punct de vedere spiritual. Se pare că lucrurile 
care cer acum urgentare au fost amânate din acelaşi motiv (că nu ne împlinesc din 
punct de vedere afectiv) însă orice amânare trebuie acum evitată pentru că Pluton, 
prin trigonul pe care-l menţine cu Soarele şi mai ales prin sextilul pe care-l face cu 
Chiron mediază opoziţia celor doi şi ne îndeamnă să apreciem ipostazele personale 
după cât de aproape, curate, pure sau hrănitoare sunt în zona în care se manifestă. 

Rezultatele practice sunt de asemenea de referinţă în toată această furtună 
pe care o traversăm în viaţa personală și, ţinând cont de aceea nevoie de a fi 
apreciaţi, nu va reuși decât să scoată în evidenţă o slăbiciune pe care o traversează 
fiecare în viaţa intimă. 

Prin urmare, 3 septembrie adânceşte prăpastia care se formează între viaţa 
personală şi cea socială. Cu cât vom dori să fim mai convingători că ducem o viaţă 
liniştită, că nu avem griji sau că până la urmă lucrurile vor fi bune chiar dacă acum, 
în acest moment, nu sunt, cu cât urmărim să ne asociem mai mult cu oamenii care 
vorbesc frumos, au un limbaj elevat, susţin prin gândirea lor pozitivă sau anumite 
elemente acumulate prin educaţie sănătoasă cu atât mai mult divulgăm faptul că 
există o adâncă prăpastie între viaţa socială și cea publică. Ne implicăm în activităţi 
care să ne combată acest disconfort, această neputinţă de a ne simţi bine cu noi 
înşine dorind să evadăm din activităţile pe care le-am săvârşit până acum, să luăm 
o pauză pe aceste demersuri, să ne retragem, să ne izolăm, să pornim într-o 
călătorie, dar pe toate acestea să le facem într-un mod spectaculos, încât să nu se 
vadă că traversam o perioadă încărcată. 

Acum, când Soarele se afla la începutul celei de a două decade a lunii 
septembrie oamenii se simt speriaţi de perspectiva lucrurilor şi au nevoie de dovezi 
ale eficienţei. Acestea le obţin tot din viaţa intimă sau din activități sociale pe care 
le desfăşoară în zona intimă. Fie că este vorba despre sarcini profesionale pe care 
trebuie să şi le îndeplinească acasă, fie că discută într-o zonă privată probleme 
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profesionale, toate acestea se constituie ca puncte de sprijin în noile demersuri la 
care lucrăm acum. 

Chiar dacă lucrurile se adâncesc foarte mult în această zonă a nesiguranţei şi 
nu ne permit să ne armonizăm viaţa personală cu cea socială, faptul că Soarele 
mediază acum tendinţa Nodurilor ne aduce în centrul atenţiei probleme care nu pot 
fi amânate. Trebuie să le rezolvăm acum şi prin soluţionarea lor situaţia socială se 
îndreaptă către o zonă a confortului sau a eficienţei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lua inima în dinţi şi de a 
finaliza acele demersuri pe care le-am abordat în săptămânile anterioare. Fie că 
este nevoie să muncim mai mult, fie că ne privăm de o plăcere pe care ne-o dorim 
mai intensă azi, cu atât mai mult cu cât simţim că nu avem cum să ne-o îndeplinim 
să dăm curs acestor îndemnuri care ne vin fie din zona personală, fie din cea 
socială, de a finaliza aceste demersuri. Finalizarea lor înseamnă degajarea 
destinului de obstacole prin impactul cărora, pe viitor, nu se va putea desfăşura aşa 
cum trebuie. A da curs acestui îndemn de a rezolva probleme nesoluţionate 
anterior, de a înlătura toate aceste cozi, aratăm că dorim să recuperăm timpul pe 
care le-am pierdut anterior prin dezordine sau oboseală. 

 
Miercuri, 4 septembrie 

Miercuri  4- 9-2013 13:43    Luna (Leo) --> Virgo 
Miercuri  4- 9-2013 20:51    Luna (Vir) Opp [Pis] Neptune 

 
Pentru că ne aflăm în perioada în care Soarele şi Chiron sunt în opoziţie 

aceste restanțe pe care le-am avut de îndeplinit în ziua anterioară în general îi 
depăşesc pe oameni şi dacă ele nu au putut fi rezolvate în momentul în care s-au 
consumat este puţin probabil ca atunci când se adună toate într-o singură zi să fie 
rezolvate în mod adecvat. În felul acesta, ziua de 4 septembrie când chiar în 
mijlocul ei Luna va trece în Fecioară, va fi dominată de o formă de regret, de o 
teamă, de ipostaza în care oamenii vor fi nemulţumiţi de eficienţa pe care o au, de 
cunoştinţele de care dispun sau vor invoca punctual anumite situaţii sociale care 
scot în evidenţă lipsa suportului necesar. 

Este posibil ca principalul motiv pentru care aceste evenimente au fost 
evidențiate anterior, acum o săptămână, o lună sau acum un an în urmă, să fie dată 
de aceeaşi atitudine pe care o traversăm azi, adică o prea mare aşteptare pe care să 
o avem din partea comunităţii. Chiar dacă omul este o fiinţă socială şi caută să 
trăiască în comunitate, marile probleme personale se rezolvă în intimitate, adică 
departe de orice suport ce ar putea să vină de la cei din jur sau în afara oricăror 
interferenţe. Astfel, problemele acestei zile iau înfăţişarea unei întoarceri. Ne 
întoarcem la ipostazele trecute, la remarcile pe care le-am făcut anterior, la 
observaţiile pe care ni le-am stabilizat în trecut când întâmplarea a fost parcursă şi, 
evident, amânată, urmând şi acum schema reacţiilor emoţionale abordată anterior. 

Acum, suntem la fel de dezamăgiţi că anterior şi avem impresia că toate 
lucrurile importante din viaţă se fac prin compromis. Opoziţia pe care Luna o 
împlineşte cu Neptun în seara acestei zile vine să ne aducă în faţa unor confirmări 
negative pe care nu noi le selectăm, ci doar le constatăm, le observăm, le vedem, 
adică destinul însuşi ni le pună la picioare. Motivul pentru care aceste lucruri sunt 
selectate nu este altul decât faptul că anterior am evitat să abordăm toate aceste 
situaţii care ne şlefuiesc. Opoziţia Lună-Neptun pe axa Fecioară-Pești înseamnă 
teamă de sentiment, de o iubire ce nu poate fi împărtăşită sau grija ca aceste 
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sentimente spre care suntem îndreptaţi nu ne va duce decât spre sărăcie materială, 
spre complicaţii sociale şi mai mari sau spre a ne modifica în totalitate un statut. 

Deşi dorim să traversăm consolidări ale statutului social sau chiar modificări 
în privința modului în care suntem invitaţi să facem acest lucru, evenimentele zilei 
de azi ne vor speria. Şi cum se întâmplă de multe ori frică îl face pe om să bată în 
retragere să uite care este dezideratul pe care şi l-a stabilit când a pornit acest 
demers şi chiar să uite că anterior, nu foarte departe în timp ci în ziua anterioară, s-
a mulţumit că a fost apreciat de cineva din jur. Acum nu mai contează aprecierea, 
nu mai este importantă toată această ipostază socială în care un sentiment ne 
hrăneşte şi ar putea să ne suplinească până şi nevoia de hrană fizică, ci trăim cu 
angoasa că s-ar putea ca aceste lucruri să fie ireale şi prin explorarea lor să nu 
ajungem nicăieri. 

Prin urmare, 4 septembrie este o zi complicată. În prima jumătate a zilei 
Luna se va afla în Perioada fără direcţie şi ne va bulversa cu sentimentele intense pe 
care le-am cultivat ieri, dar pentru care astăzi nu mai avem nici motivaţia şi nici 
cadrul social adecvat pentru a le pune în aplicare. Ne vom gândi cu grijă la faptul 
că, iubind, le vom compromite sau că, fiind în centrul atenţiei printr-o preocupare 
personală, printr-un element de factură intimă, am putea să ne compromitem o 
anume integritate.  

Prin această dezordine mentală oamenii nu vor face altceva decât să-şi 
alimenteze teamă. 4 septembrie va fi o zi de teamă şi orice acţiune care va face 
trimitere la ceea ce s-a-ntâmplat în zilele anterioare, la zilele de Leu (Luna în Leu), 
adică de luni şi de marţi, vor alimenta această nesiguranţă şi îl vor face pe individ 
să se întoarcă la o formă de regret. Îşi aduc aminte de situaţiile similare din trecut 
pe care nu au putut să le depăşească şi nu doar atât ci își aduc aminte de motivaţiile 
pe care le-au avut, de calitatea umană a celor cu care au interacţionat în 
evenimentele respective, de tot acest arsenal care s-a consumat atunci şi care l-au 
dus la eşec sau la retragere. Acum îşi amintesc de toate aceste situaţii şi se vor 
îndrepta spre aceeaşi finalitate. Din teamă vor regreta, iar regretând se vor retrage 
din faţa unui demers care merge de la sine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face tot efortul necesar 
pentru a vedea cu ochii larg deschişi, cu ochii minţii, ai sufletului, cu toate simţurile 
posibile, că lucrurile merg de la sine şi ele nu au nevoie să fie împinse de la spate 
aşa cum am făcut în zilele anterioare. Cine reuşeşte să se menţină în această zonă 
va evita întoarcerea negativă în trecut, va evita regretul şi se va situa în afara 
oricărei frici motivată de situaţii reale sau de o anume dizarmonie afectivă, aceea 
care vine în special în a doua parte a zilei, spre seară, în specială prin împlinirea 
opoziţiei dintre Lună şi Neptun. 
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Joi, 5 septembrie 
Joi  5- 9-2013  4:00    Luna (Vir) Sex (Sco) Saturn 
Joi  5- 9-2013  6:52    Mars (Leo) Opp [Aqu] Juno 
Joi  5- 9-2013  6:59    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Joi  5- 9-2013  8:24    Luna (Vir) Sex (Can) Lilith 
Joi  5- 9-2013  9:44    Luna (Vir) Sex [Sco] North Node 
Joi  5- 9-2013 11:22    Luna (Vir) Opp [Pis] Chiron 
Joi  5- 9-2013 14:36     Sun (Vir) Con (Vir) Luna (New Luna) 
Joi  5- 9-2013 17:49    Luna (Vir) Sex (Can) Jupiter 

 
Astăzi, în mijlocul zilei, Luna va fi în conjuncţie cu Soarele şi se va împlini 

faza de Lună nouă care, pentru că se produce în separaţia opoziţiei dintre Marte şi 
Junon, ne va accentua rememorarea uneori lecţii de viaţă. Vom avea foarte clar 
conştiinţa unor lucruri nefinalizate sau care au întâmpinat o opoziţie importantă 
din partea anturajului şi vom crede, vom fi convinşi că prin învăţarea acestor lecţii, 
prin depăşirea acestor obstacole vom deveni mai puternici. În realitate, Luna nouă 
din Fecioară ne amplifica acest ataşament, ne face să fim mult mai îngrijoraţi decât 
am fost până acum, dar, în egală măsură, mult mai stabili sau mai puternici în a ne 
hrăni structurile afectivă și mentală cu ceea ce avem cel mai mult nevoie în această 
perioadă. 

Lucrul cel mai interesant care se va consuma pe această Lună nouă este acela 
că ne hrănim cu situaţii pe care nu putem să le controlăm. Pentru că luminariile 
sunt acum în conjuncţie pe o zodie de pământ suntem constrânşi să ne punem 
bazele uneori demersuri sociale, administrative sau baze în ceea ce priveşte 
sănătatea personală mai mult decât putem duce până acum sau mai mult decât 
suntem obişnuiţi. A acumula în exces va scoate în evidenţă ataşamentul de lucrurile 
pe care le-am considerat importante și pe care nu le-am evaluat corespunzător. În 
felul acesta, se realizează o stabilizare a vitalităţii, o fixare mai bună în anumite 
medii ori acumularea unor cunoştinţe care vor fi apreciate ca fiind de bază în ceea 
ce va veni spre noi de acum încolo. Însă foarte mulţi vor avea sentimentul că sunt 
foarte încercaţi şi nu au de ales dacă nu îşi pun deoparte bani albi pentru zile negre, 
dacă nu-şi adună în jur un număr mare de amici, cunoştinţe, prieteni, dacă nu-şi 
fac relaţii, dacă nu-şi consolidează poziţia socială. Ceea ce vine spre noi azi este, în 
cea mai mare parte, pozitiv, mai puţin prin două direcţii - opoziţiile lui Marte cu 
Junon şi a Lunii cu Chiron – adică o anume opoziţie care ar putea să vină din 
partea societăţii şi care ar putea să-l ducă pe individ într-o zonă a neastâmpărului, 
a exploziilor temperamentale pentru că opoziţia lui Marte cu Junon ne aduce teamă 
de singurătate, teamă de nu avea suport real pentru a hrăni o speranţă sau o 
înţelegere deficitara a unei opoziţii care ar putea să vină din societate, în ideea că 
orice negaţie, orice întrebare nu va face altceva decât să ascundă un refuz categoric. 

În privinţa acestor raporturi sociale oamenii vor gândi deformat azi şi vor 
avea impresia că toţi cei din jur trebuie să participe la demersurile pe care le fac ei, 
de vreme ce le sunt atât de clare, de vreme ce le sunt atât de utile atât pentru ei cât 
şi pentru comunitate. Nu încape îndoială că avem de-a face cu o gândire deformată, 
coordonată de absenţa experienţelor similare din trecut. Nu am mai avut ocazia 
până acum să acumulăm o cantitate atât de mare de informaţii, de energie, să fim 
împinşi de la spate, urcaţi pe scenă şi puşi acolo în văzul unei mulţimi care aşteaptă 
muta orice semn din partea noastră să spunem o poezie patriotică sau să ne 
spunem părerea despre anumite situaţii. Neavând conştiinţa unei situaţii simulare 
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oamenii vor greşi foarte mult şi se vor ataşa, ceea ce le va oferi lor stabilitate şi 
confort. 

Astfel, în următoarele patru săptămâni foarte mult vom fi ataşaţi de aceste 
instrumente care ne hrănesc starea de vitalitate. În loc să fim axați pe rezultate pe 
termen lung, să ne gândim ce anume ne menţine imaginea socială ne vom gândi la 
ce anume ne ţine în putere pentru a hrăni noi această imagine. Cumva ne depărtăm 
de ceea ce este esenţial şi cu bună ştiinţă îi implicăm şi pe ceilalţi în toate aceste 
demersuri, greşind şi fiind în acelaşi timp convinşi că facem bine. 

Prin urmare, conjuncţia Lunii cu Soarele ar trebui să transforme ziua de 5 
septembrie într-una a eficienţei sau a planurilor de viitor menite să ne ajute să ne 
redresăm, să ne punem mai bine în valoare pe zona socială sau să soluţionăm o 
parte dintre problemele care vin din această zonă şi pe care nu am reuşit să le 
rezolvăm până acum. În realitate, ne adâncim şi mai mult în această rememorare şi 
ceea ce se schimbă faţă de zilele anterioare ține de convingerea individului. Deşi în 
mare parte acţiunile acestei zile seamănă cu cele care au venit spre noi în zilele 
anterioare, azi vom fi convinşi că suntem bine intenţionaţi, că procedăm cel mai 
bine şi prin sporirea vitalităţii, a confortului, prin stabilizarea anumitor raporturi 
sociale, prin declaraţii sau nonverbal, prin fapte, vom fi convinşi că lucrurile se 
îndreaptă pe calea cea bună. 

În realitate, luminariile primesc acum o lecţie importantă din partea lui 
Neptun şi din partea lui Chiron, scoţând în evidenţă că dacă până acum am fost 
pedepsiţi cu anumite lipsuri sau că am traversat o serie de neajunsuri, că ne-am 
situat în afara stării de confort, a mulţumirii, a fost pentru că am căutat să 
construim demersuri în afara unei moralităţi solide sau în afara unor concepte 
legate de spiritualitate. Unii vor spune astăzi că cel fără credinţă va fi pedepsit şi că 
acesta este un mare neajuns al omului modern că nu-şi mai găseşte refugiul în 
relaţia sa cu Universul, cu forţele subtile, cu ceea ce i-a oferit statut de fiinţă 
inteligentă, ci consideră că orice trimitere către instrumentele abstracte, către ceea 
ce se află dincolo de privirea fizică nu este altceva decât o plăsmuire a minţii, un 
obstacol împotriva căruia trebuie să lupte. Luptând împotriva aceea ce-l face 
puternic, de fapt, îşi dă singur în cap, îşi face singur probleme, iar opoziţia dintre 
Marte şi Junon va scoate în evidenţă dorinţe care au fost construite împotriva 
stabilităţii de grup, împotriva a ceea ce-i oferea individului un statut foarte puternic 
în societate sau prin ceea ce reprezenta el în grupul de apartenenţă. Lucrurile care-l 
fac să se simtă bine acum îi vor amplifica şi mai mult ataşamentul şi îi vor crea 
senzaţia că se află în fața unor lecţii de viaţă foarte importante, că le învaţă şi prin 
acumulare devine mai puternic. În realitate, el luptă împotriva purităţii sufleteşti, 
împotriva aceea ce ar putea să-l menţină la înălţime şi în felul acesta îşi slăbeşte şi 
mai mult puterea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a folosi prima zi lunară, 
momentul de conjuncţie dintre Lună şi Soare, pentru a crea forme-gând pozitive, 
acelea care ar putea face o legătură armonioasă între o viaţă socială a individului şi 
un anume progres spiritual pe care fiecare îl realizează în etape. Prin anularea 
etapei prezente nu se amână un rezultat, ci se zguduie un întreg lanţ evolutiv, în aşa 
fel încât următoarele patru săptămâni, pentru aceste fiinţe care au luat pe �Nu� în 
braţe, să fie încărcate de nemulţumire, durere şi compromis. 
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Vineri, 6 septembrie 
Vineri  6- 9-2013 13:09    Luna (Vir) Con (Vir) Mercury 
Vineri  6- 9-2013 22:12    Luna (Vir) --> Libra 

 
Lucrurile par să se simplifice în această zi de 6 septembrie pentru că toate 

acţiunile spre care ne îndreptăm acum vor fi asemenea celor de ieri demarate 
pentru a combate o frică, o grijă sau pentru a se situa în contrast cu întreaga 
deziluzie pe care ne-am construit-o în ultima perioadă. Lucrurile acestea ne duc 
spre progres, iar metoda este dependentă mult de susţinerea care există în jur. 

Astăzi Luna împlineşte o conjuncţie cu Mercur şi apoi seara, cu puţin timp 
înainte de a se finaliza această zi, Luna să treacă în Balanţă. Astfel, aproximativ 
jumătate de zi va fi în Perioada fără direcţie şi pentru că această perioadă se va 
situa în separaţia conjuncţiei Lună-Mercur lucrurile vor fi amestecate, iar tendinţa 
spre pasivitate ori spre a nu acorda o importanţă cuvenită pe măsura importanţei 
lor va fi cumva ascunsă în aşa fel încât atenţia celor care trebuie să susţină individul 
să nu fie îndreptată către altceva. 

Vorbim aici despre dificultăţi relaţionale, despre tendinţa de a ne consuma 
multă energie pentru lucruri banale în timp ce lucrurile esenţiale sunt lăsate în 
aşteptare ca şi cum astăzi singura motivaţie este aceea de a ne odihni, de a ne 
dedica proiectelor mici pentru a merge pe două fronturi, adică de a nu strica 
lucrurile importante pentru deficitul de putere pe care-l avem, dar nici să lăsăm 
ziua să treacă fără a fi marcată de un eveniment special sau de un rezultat anume. 

Pentru că nu este o zi în care să se împlinească foarte multe aspecte, adică nu 
avem urgențe ce trebuie îndeplinite pe moment, avem şansa acum să ne lăsăm în 
voia unei observaţii interesante, ce poate fi încadrată în categoria durerilor acestui 
an şi care va fi tangentă la lipsa de interes pe care un anturaj ar putea să o 
manifeste faţă de un individ. Acolo unde această lipsă de interes nu este reală 
oamenii vin să o inventeze, să pună o greutate pe persoanele care pot decide şi să se 
înțeleagă din toată această ipostază că aceştia ar avea un dezinteres față de 
comunitate, faţă de oamenii din jur, faţă de familie ori faţă de ei înşişi. 

În felul acesta, aspiraţia îl face pe individ să se deplaseze către dezamăgiri, 
către durere, către aspiraţii fanteziste ca şi cum aceasta este problema cea mai 
importantă a perioadei. În realitate, el fuge de rezolvări mari, dar vrea, în egală 
măsură, să se implice în activități diverse, în schimburi de informaţii, în multiple 
raporturi sociale pentru a nu cădea pradă inactivităţii totale sau plictiselii. 

Prin urmare, 6 septembrie nu este o zi atât de grea şi complicată aşa cum 
pare. Ea este marcată de nevoia de a combate frica, de a pune o greutate pe grija pe 
care am construit-o până acum pentru a nu mai fi dezamăgiţi. Toate aceste 
demersuri nu au sorţi de izbândă pentru că orice am face vom rămâne la fel de 
dezamăgiţi cum am fost ieri şi pentru a o combate ne vom îndrepta către tot felul de 
acţiuni care nu au importanţă. Jumătate de zi Luna va fi în Perioada fără direcţie şi, 
pentru că se situează în separaţia conjuncţiei Lună-Mercur, sfera ideilor va fi prea 
mult solicitată în raport cu cantitatea de informaţii pe care individul ar putea să o 
pună la dispoziţia celorlalţi. Pe motiv că nu ştie, nu înţelege, chiar da ca nu este aşa, 
individul va atrage atenţia celor din jur şi le va umple acestora timpul neştiind că de 
fapt şi intenţia lor, faţă de tot ceea ce au în jur, este aceeaşi. 

6 septembrie este o zi în care depindem mult de ceea ce se întâmplă în jur, ca 
şi cum ne smulgem întreaga atenţie şi o îndreptăm spre exterior, în ideea că se 
diminuează puţin senzaţia de neîmplinire sau se reduc dezamăgirile pe care le-am 
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trăit foarte intens în ziua anterioară. Trecând în Balanţă Luna îi va face pe oameni 
mai atenţi la raporturile sociale şi mai puţin interesanți de spaimă sau groază care 
îi motivează să se apropie de oameni de o anumită factură. Însă acest lucru va fi 
mai puţin vizibil azi pentru că Luna va trece în Balanţă abia seara târziu, cu puţin 
timp înainte ca ziua să se termine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a aborda din nou, ca şi în zilele 
anterioare, acţiuni care să ne combată frica, nu de a fugi de ea. Cei care nu sunt 
suficient de curajoşi încât să ia taurul de coarne şi să spună �Mă îndrept către 
lucrurile care îmi provoacă cea mai mare teamă” să se desprindă de toate aceste 
acţiuni ca să uite de toate lucrurile importante, să se interiorizeze, să se preocupe 
de studiu, de a-şi umple timpul care-l încarcă din punct de vedere emoţional. 

 
Sâmbătă, 7 septembrie 

Sambata  7- 9-2013  7:13    Luna (Lib) Tri [Aqu] Juno 
Sambata  7- 9-2013 10:10    Luna (Lib) Sex (Leo) Mars 
Sambata  7- 9-2013 14:48    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 
Sambata  7- 9-2013 16:41    Luna (Lib) Squ (Can) Lilith 
Sambata  7- 9-2013 16:46     Sun (Vir) Sex (Can) Jupiter 
Sambata  7- 9-2013 19:22    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 

 
Ziua de sâmbătă va fi un fel de sinteză a ceea ce am trăit până acum, de luni 

încoace. Totul ia înfăţişarea unui avertisment referitor la anumite lucruri pe care le-
am abordat în zilele anterioare şi care nu au fost corecte. În felul acesta, suntem 
tentaţi să luăm lucrurile de la capăt, să reevaluăm un demers sau să schimbăm 
cumva desfăşurătorul acestuia considerând că, de această dată, vom avea mai mult 
noroc. Sextilul pe care Soarele şi Jupiter îl împlinesc acum se referă în mod special 
la greşelile făcute anterior şi prin reluarea procesului nu înseamnă însă că urmărim 
să schimbăm prioritatea etapelor. Pentru că atât Jupiter cât şi Lilith din Rac 
mediază opoziţia pe care soarele şi Chiron o împlinesc, adică vin cu necesităţi 
trecute pe situaţii prezente, este mai mult decât clar că nu vom reuşi să schimbăm 
absolut nimic, ci, întorcându-ne spre aceste episoade, fie şi numai ca exerciţiu 
mental, nu facem altceva decât să retrăim fidel tot ceea ce s-a-ntâmplat anterior. 

Dezamăgirile însă îşi pun amprenta şi asupra acestei zile în aş a fel încât 
procesul acesta de întoarcere către trecut să semene în ce mai fericit caz cu un deja 
vu sau un deja conuu, aspecte reprezentative pentru luna septembrie. Astfel, 7 
septembrie devine o zi a senzaţiilor, a dorinţelor de a învălui în percepţii clare 
situaţii care nu vor fi clare niciodată, dacă nu au fost clare nici atunci când s-au 
întâmplat şi nici în viitorul apropiat, oricât de des ne-am întoarce la acele lucruri, 
nu vor reuşi să ne informeze corespunzător, să se ridice la nivelul aşteptărilor ori să 
se depărteze de caracterul fals. Luna neagră vine cu idei eronate sau, prin 
intermediul lui Pluton, pune asupra nevoii de a relaţiona, asupra relaţiilor din 
prezent, asupra raporturilor sociale pe care le construim cu mijloacele de acum 
pentru a repara o problemă veche, un conflict. Astfel, pe cer avem ca reprezentative 
pentru această perioadă o multitudine de configuraţii, dintre care trei sunt de 
maximă necesitate acum: o cruce cosmică pe semne cardinale, la care participă şi 
Jupiter cu Lilith din Rac, dar şi maleficii Uranus şi Pluton, împlinită prin impactul 
Lunii din Balanţă, dreptunghiul mistic la care participă planetele din Rac, Pluton şi 
de partea cealaltă Soarele şi Chiron aflati în opoziţie sau Zmeul trasat de tripodul 
de pe semnele de apă împreună cu Pluton. Pentru că planetele sunt răsfirate ele 
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desenează tot felul de configuraţii, însă acestea sunt reprezentative pentru ziua de 7 
septembrie. 

În felul acesta, observăm că Pluton devine un element reprezentativ în toată 
această construcţie astrală şi, prin legăturile speciale construite cu Lilith şi Jupiter, 
pune pe evenimentele împlinite acum şi declasate de sextilul Soare-Jupiter o mare 
greutate. Lucrurile însă nu sunt atât de rele şi negative aşa cum sugerează cele trei 
unghiuri negative împlinite azi. Vorbim aici despre lucruri care, rezolvate acum, 
rămân aşa pentru o perioadă mare de timp. Aceasta este de altfel şi condiţia 
reuşitei, a progresului, dar şi motivul principal pentru care se reia un anumit 
demers. Suntem invitaţi să ne întoarcem la locul faptei şi să privim din alt unghi 
succesiunea evenimentelor dar fără a pune etichete false pe ceea ce se întâmplă 
acum ori pe lucrurile care nu şi-au atins finalitatea nici în ziua de vineri şi în 
niciuna din zilele acestei săptămâni. 

Sextilul Soare-Jupiter mai înseamnă şi eficiență în activităţi personale, în a 
promova o idee sau curaj în a se exprima în favoarea cuiva, pentru a face dreptate şi 
a diminua mult neşansele care s-au aşezat mult la picioarele individului. În felul 
acesta, nu este nevoie decât de a proba că individul are cele mai bune intenţii şi este 
suficient să se menţină pe această atitudine pentru ca lucrurile să se aşeze şi pe 
zona publică. Ceea ce se întâmplă acum în prezent vine spre noi cu greutăţi care au 
apărut din refuzul unor activităţi importante. De vreme ce se întoarce către o 
situaţie importantă, cu intenţia de a o rezolva şi cu atitudinea omului serios care se 
aplică cu dedicaţie asupra muncii sale succesul îi este garantat. 

Prin urmare, 7 septembrie este o zi care ne duce în trecut spre situaţii pe 
care nu am reuşit să le rezolvăm. Pentru unii însă va fi însă o zi de avertizare 
referitor la faptul că aşa se va întâmpla de fiecare dată când de-a lungul vieţii vor 
acumula tot felul de reziduuri afective sau administrative ca urmare a unor situaţii 
pe care individul, la momentul la care s-a produs, nu le-a evaluat foarte bine sau nu 
a dorit din diverse motive să meargă mai departe. Acum este constrâns, tentat, 
încurajat sau pur şi simplu obligat, strâns cu uşa, să meargă mai departe. Tot ceea 
ce există în jurul lui conţine un potenţial de victorie, de succes foarte mare încât nu 
trebuie decât să se ocupe de lucrurile care nu au fost în regulă în trecut, să le 
rezolve pe acestea pentru ca aceste conjuncturi ale prezentului să-l ducă mai 
departe, să recupereze timp, să-şi atingă rezultatele conform desfăşurătorului 
stabilit anterior. 

Întorcându-se, prima intenţie va fi aceea de a schimba oridinea lucrurilor, de 
a înlocui persoanele, de a schimba timpii de lucru adică de a schimba 
desfăşurătorul ceea ce va fi o greșeală. Unii însă nu se vor stresa prea mult cu aceste 
modificări considerând că le va face din mers după stimulul care va veni din social. 
Nu contează care este metoda de lucru, ci contează seriozitatea muncii şi ea trebuie 
abordată cu maximă seriozitate. 

Ceea ce va fi reprezentativ pentru 7 septembrie este dat de faptul că lucrurile 
de care suntem tentaţi să fugim azi sunt reprezentative pentru imaginea socială de 
mai târziu. Este posibil ca mulţi să nu înţeleagă, să nu observe sau să nu ştie care au 
fost lucrurile pe care nu au reuşit să le rezolve anterior. Acestea sunt date de tot 
ceea ce refuză să facă, de tot ceea ce vine spre ei cu titlul �urgent� şi nu reuşesc să-l 
mobilizeze pe individ în direcţia potrivită. Asta arată că aceste ipostaze care doresc 
să se transforme în energii pozitive sau în conjuncturi favorabile întâlnesc un 
anturaj care nu este încă pregătit să evolueze. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări toate lucrurile care 
ne creează un disconfort pentru a le analiza corespunzător şi pentru a ne informa 
într-un mod corect şi adecvat despre marile obstacole care ne frânează evoluţia sau 
care ne lasă impresia că nu avem noroc în viaţă ori că suntem urmăriți de ghinion. 

 
Duminică, 8 septembrie 

Duminica  8- 9-2013  1:59    Luna (Lib) Squ (Can) Jupiter 
Duminica  8- 9-2013 23:45    Luna (Lib) Con (Lib) Venus 

 
Finalul săptămânii ne găseşte deja hotărâţi pe ce direcţie să mergem. Suntem 

deja hotărâţi pe ce să punem etichete, pe oameni, pe persoane, pe lucruri, pe tot 
ceea ce există în jur şi să considerăm că procedăm foarte bine așa. Situaţiile se pot 
arăta şi periculoase, şi revoltătoare, dar şi marcate de refuz sau răzbunare în aşa fel 
încât 8 septembrie să pară a fi ca o sinteză a aceea ce am trăit de-a lungul întregii 
săptămâni. În realitate, dorim să ieşim din ritm şi suntem convinşi că dacă 
procedăm aşa nu facem altceva decât să combatem un stres sau să fugim de 
lucrurile lipsite de importanță care ne-au făcut să pierdem timp important de-a 
lungul acestei săptămâni. 

Oricât de motivați am fi să fugim de lucrurile care ne-au captat întreaga 
atenţie, nu vom reuşi să ne depărtăm prea mult pentru că am văzut în mai multe 
ipostaze pe care le-am traversat în această săptămână că lucrurile nu sunt chiar atât 
de superficiale sau nu sunt demne de a fi ignorate. Ele au rădăcini puternice în 
trecut şi a le băga în seamă, a le acorda importanţa cuvenită reprezintă o prioritate, 
însă a face acest lucru în detrimentul celor pe care le trăim acum, ar putea să fie o 
greşeală. 

Din nefericire, astăzi nu vom reuşi să facem o distincţie clară între aceste 
două direcţii şi pentru că fuga de răspundere ni se va părea accesibilă o vom 
îmbrăţişa pe aceasta şi ne vom petrece întreaga zi într-un mod complicat, intens, cu 
consum nervos sau cu mare risipă de energie.  

Astăzi se împlinesc doar două aspecte: un careu între Lună şi Jupiter, la 
puţin timp de la intrarea în această zi şi, cu aproximativ 15 minute înainte de 
finalizarea ei, Luna va împlini o conjuncţie cu Venus. Între a se certa cu societatea 
şi a fi prieteni cu cei pe care îi avem în preajmă ziua de 8 septembrie ne va 
constrânge să ne privim demersurile doar din această perspectivă. Există şi alte 
priorităţi în viaţă decât să ne integrăm în societatea pe care o avem în jur sau de a fi 
în armonie perfecte cu cei 2, 4, 10 sau 20 de oameni pe care-i avem în preajmă, 
spre exemplu evoluţia spirituală sau aprofundarea unui domeniu, studiul sau pur şi 
simplu călătoriile. Aceste lucruri nu vor fi importante astăzi, ci totul va fi coordonat 
de presiunea care vine când din societate, de foarte aproape de noi, când din 
relaţiile intime. 

Cei care lucrează cu energia sau sunt angrenaţi într-un proces de cercetare 
spirituală vor înţelege azi că aceste lucruri îi depărtează de la scopul principal şi, 
prin diverse raţionamente, explicaţii sau informaţii pe care şi le însuşesc, vor căuta 
să anuleze aceste atitudini negative sau aceste oscilaţii, acest balans între doi 
termeni, preocupându-se de altceva. Aceste activităţi noi vin tot din sfera 
emoţională şi sunt generate de tripodul pe semne de apă care primeşte într-unul 
din vârfurile sale o opoziţie a lui Pluton, adică se ocupă de lucruri esenţiale care pe 
de asupra mai sunt şi dureroase. 
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Aceştia, pentru că lucrează cu energia, pentru că vor să meargă la originea 
lucrurilor, descoperă că această zi, prin balansul pe care ni-l conferă, ne îndeamnă 
să fugim de lucrurile esenţiale, aşa cum ni s-a-ntâmplat de-a lungul întregii 
săptămâni. De asemenea, este neplăcută această conştientizare pentru ei întrucât 
observă că lucrurile nu s-au schimbat, cel puţin în puncte esenţiale, fiind identice 
cu cele pe care le-am traversat de-a lungul întregii săptămâni. 

Prin urmare, finalul săptămânii ar trebui să facă o notă discordantă cu 
ceea ce am traversat în celelalte 6 zile însă nu face decât să reproducă una din 
problemele cu care ne-am confruntat anterior sau să facă o sinteză a acestora însă 
indiferent de mesajul ei va fi marcată de situaţii revoltătoare, va fi marcată de refuz, 
de răzbunare, de o nevoie de a avea o aventură, de a ieşi dintr-un spaţiu îngust, de a 
fugi de răspundere sau marcată de tendinţa de apune etichete false celor din jur 
pentru a ne depărta de efortul de a le înţelege gesturile, acţiunile, nivelul ori de a nu 
fi constrânşi să ne situăm pe acelaşi nivel cu ei.  

În felul acesta, ceea ce am considerat până acum că se încadrează în 
denumirea generică de “ghinion” sunt de fapt ipostaze pe care ni le-am construit 
noi înşine şi pe care le ducem cu noi de-a lungul vieţii sub diverse forme, de obsesii, 
reziduuri afective sau răutăţi pe care azi le vom scoate la suprafaţă. 

Întreaga zi se va situa între careul Lunii cu Jupiter şi conjuncţia Lunii cu 
Venus, adică având de o parte şi de alta doi benefici, care nu reuşesc să se pună de 
comun acord în ceea ce privesc priorităţile prezentului. Pentru că nu reuşim să 
găsim calea de mijloc, ziua de 8 septembrie va fi epuizantă  deoarece nu vom reuşi 
să obţinem un echilibru între acest aceste două tendinţe și, în egală măsură, vom fi 
convinşi că toate acţiunile spre care ne îndreptăm azi vor fi de bun augur. Vom fi 
convinşi că procedăm cel mai bine, indiferent de lucrurile spre care ne îndreptăm. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne opri fluctuaţiile mentale 
și de a nu duce mai departe tendinţa instabilă pe care am traversat-o de-a lungul 
întregii săptămâni. 

 
 



Săptămâna 9 – 15 septembrie 2013                  Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 4 septembrie  2013, ora 13:42 

Săptămâna 9-15 septembrie este marcată de risipă. În acest interval avem de-
a face cu împlinirea unor unghiuri care sunt importante pentru această perioadă, 
dar şi pentru 2013, în ansamblul său. Este vorba despre împlinirea trigonului 
dintre Capul Dragonului şi Lilith, în 9 septembrie, împlinirea trigonului dintre 
Chiron şi Lilith în 15 septembrie, dar şi alte unghiuri care sunt importante pentru 
2013, dar care se împlinesc anual: careurile Marte-Saturn, Marte-Axa Dragonului, 
trigonul Marte-Uranus. 

Celelalte planete au un tranzit obişnuit punând în această săptămână 
greutatea pe schimbări care trebuie înţelese în momentul în care se produc. Acestea 
sunt declanşate în special în zilele de luni, 9 septembrie, când Mercur va trece în 
Balanţă şi de miercuri, 11 septembrie când Venus va trece în Scorpion. Astfel 
săptămâna va fi marcată de disfuncţionalităţi, de minciuni care întorc oamenii din 
drum, de sporirea puterii pe care o vor avea oportuniştii, hrănindu-se lipsa de 
control sau zăpăceala. Cu cât ne vom mobiliza mai mult să înţelegem ceea ce se 
întâmplă în jur, cu atât mai mult vom observa că ne vom depărta şi mai mult de 
adevărata natură a lucrurilor. Intuiţia va fi pusă la încercare şi tot ceea ce vom face 
cu patimă sau pentru a demonstra un anumit nivel ori un anumit rang social, cu 
atât mai mult vom avea nevoie de resurse naturale pe care să le folosim în mod 
inutil sau pe care să le abuzăm prin risipă. 

Săptămână va avea un ton grav şi va fi marcată de situaţii neprevăzute, de 
întâmplări care nu se încadrează în ceea ce denumim generic drept încercare 
existenţială, ci par conflicte penibile, prosteşti care ne duc spre risipă, spre consum, 
care ne îndeamnă să ne rătăcim pe cale şi să nu apreciem lucrurile care sunt cu 
adevărat importante. 

Pentru că avem de parcurs un careu între Marte şi Axa Dragonului, în 
situaţia în care în această toamnă Capul Dragonului va avea de împlinit o 
conjuncţie importantă cu Saturn, dorinţele manifestate în această săptămână se vor 
dovedi a fi îndreptate împotriva edificiului pe care l-am construi toată vara. Dacă 
toată vara am muncit, acum dorim să facem o pauză, să inversăm priorităţile, să 
insistăm pe ideea că după muncă vine şi distracţia şi, dacă tot am atins punctul 
destinderii, al relaxării, ne vom dori să rămânem acolo. 

Abia în ultima zi a săptămânii înţelegem că deciziile care ne separă de grup 
sau ne îndemnă să trăim în izolare sunt cele mai potrivite. Abia în ultima zi a 
săptămânii înţelegem că, a ne îndrepta către o anumită formă de asceză, către 
hrană mai puţină, către a ne separa de mediile care ne abuzează sau care ne duc 
spre mediile ce ne abuzează sau care ne îndeamnă spre risipă, care ne separa de 
gândurile care ne duc spre consum, spre cheltuiala resurselor, înseamnă de fapt a 
merge mai departe pe traseul pe care le-am construit de-a lungul verii. Acesta va fi 
însă şi lucrul cel mai greu pe care-l vom face pentru că doar în 15 septembrie 
observăm acest îndemn, celelalte zile vin cu tentaţii foarte mari, cu ipostaze 
personalizate în care să avem impresia, nu că risipa constituie o problema, ci că 
numai prin consum suplimentar am putea să depăşim impasul de acum. 

Tocmai de aceea avertismentul acestei săptămâni reprezintă de fapt şi o 
invitaţie, aceea de a fi lucizi. Pericolul cel mai mare în această săptămână este acela 
de a ne pierde luciditatea. 
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Luni, 9 septembrie 
Luni  9- 9-2013  4:43    Luna (Lib) --> Scorpio 
Luni  9- 9-2013 10:07 Mercury (Vir) --> Libra 
Luni  9- 9-2013 11:10    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 
Luni  9- 9-2013 13:00    Luna (Sco) Squ [Aqu] Juno 
Luni  9- 9-2013 14:05    Mars (Leo) Squ (Sco) Saturn 
Luni  9- 9-2013 15:44 North N [Sco] Tri (Can) Lilith 
Luni  9- 9-2013 18:46    Luna (Sco) Con (Sco) Saturn 
Luni  9- 9-2013 18:58    Luna (Sco) Squ (Leo) Mars 
Luni  9- 9-2013 20:47    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 
Luni  9- 9-2013 22:59    Luna (Sco) Con [Sco] North Node 
Luni  9- 9-2013 23:04    Luna (Sco) Tri (Can) Lilith 

 
Debutul săptămânii se face cu intrarea Lunii în zodia Scorpion chiar în 

dimineaţa acestei zile, urmând ca la puţin timp de la acest episod Mercur să-şi 
încheie tranzitul său prin gradul anaretic al Fecioarei, trecând în Balanţă. Alte 
evenimente care sunt rezervate acestei zile şi care sunt importante pentru perioadă 
şi pentru anul 2013 sunt: careul lui Marte cu Saturn şi trigonul pe care Lilith îl 
împlineşte la Capul Dragonului. 

Lucrurile ating astăzi un maximum al disfuncţionalităţii, al zăpăcelii sau al 
neadevărului care tulbură foarte mult viaţa socială. Disfuncţionalităţile cauzează azi 
mari probleme oportuniştilor şi nu doar acestora, ci în general persoanelor care nu 
au curajul necesar să se arate aşa cum sunt sau să se retragă dintr-un demers pe 
care nu-l mai pot alimenta. Mercur, astăzi, pentru că va trece în Balanţă, îi va 
îndemna pe oameni să caute dovezi ale bunelor intenţii. Din nefericire ei dau de 
minciuni care întorc din drum copii, îi fac să se răzgândească în privinţa studiilor, 
cuplurile nu trec într-o altă etapă, aşa cum şi-ar dori, sau asociaţii se pun pe 
scandal suspectându-se unul pe celălalt de infidelitate sau fraudă.  

Această zăpăceală, această energie negativă care vine spre noi ne tulbura 
foarte mult zonele în care nu reuşim să intervenim prin încredere în sine şi curaj. 
Marte şi Saturn sunt în careu şi tot ceea ce hotărâm pentru propria persoană, 
pentru viaţa intimă, pentru familie, pentru prietenii apropiaţi se dovedeşte a fi 
greşit. Nu este o zi bună pentru a ne implica în recomandări sau pentru a hotărî 
lucruri în locul celorlalţi, deşi prin trecerea lui Mercur în Balanţă tendinţa va fi 
deosebit de puternică în sensul acesta. De asemenea, în această zi Luna şi Capul 
Dragonului vor fi în conjuncţie şi se va iniţia un nou ciclu draconitic. În felul acesta, 
disfuncţionalităţile nu se sting cu această zi, minciunile, cele care fac parte din jocul 
vieţii, ci sunt emise cu intenţia clară de a înşela, nu dispar, ci totul alimentează o 
lipsă de control pe care vom fi tentaţi să o punem pe seama celorlalţi. Dacă nu 
reuşim într-un demers vom da vina pe ceilalţi şi ei vor face acelaşi lucru 
menţinându-se astfel o stare de tensiune care nu este bună pentru imaginea socială 
şi nici pentru demersurile care au o durată mare de aplicabilitate. Dacă proiectele 
pe termen scurt se pot opri acum sau protagoniştii lor considera că au intrat într-un 
con de umbră sau sunt într-un impas, având posibilitatea să amâne puţin, în ceea 
ce privesc proiectele pe termen lung aceste minciuni care îi întorc pe oameni din 
drum, nu frânează şi nu doar întârzie, ci deviază de la traseul iniţial, răstălmăcind 
bunele intenţii, schimbând obiectivele şi urmărind în timp să modifice şi finalitatea 
evenimentului sau produsul final. 

Nu putem să vorbim azi de atenţie chiar dacă Mercur va trece în Balanţă şi ar 
putea să ne mai elibereze puţin conştiinţa de lucrurile care nu mai pot fi schimbate. 
Putem să vorbim însă despre existența unei curiozități anormale pentru lucrurile 
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care sunt ascunse, care nu sunt normale, care-şi pierd credibilitatea în faţa unui 
auditoriu sau pur şi simplu sunt îndreptate împotriva unui individ. Lucrurile aceste 
a sunt de asemenea marcate de lipsa de control pentru că sunt puse pe seama 
celorlalţi. 

Dacă azi vorba nu va mai avea credibilitate, nici acţiunea nu va mai avea 
credibilitate şi oamenii pentru a se menţine la suprafaţă, pentru a fi convingători 
sau pentru a-şi salva o anumită poziţie, vor devia de la sensul adevărat sau de la 
înţelesul real al problemei zăpăcind opinia publică cea care acum se uită cu gura 
căscată la protagoniştii acestor secvenţe crezând că află lucruri noi. În realitate, 
sunt aceleaşi atitudini negative, aceleaşi trăsături de caracter care nu pot fi 
prelucrate, aceeaşi coadă de câine din care nu vom reuşi niciodată să facem o sită 
de mătase. 

Prin urmare, debutul săptămânii se va face într-un ton complicat. Pe de o 
parte comunicarea va da semne că-şi revine prin trecerea lui Mercur din Fecioară 
în Balanţă, pentru că va exista o diferenţă substanţială între ceea ce s-a-ntâmplat în 
ziua de duminică, 8 septembrie, şi ceea ce se întâmplă astăzi, din punctul de vedere 
al conversaţiilor, al distracţiei, al jocului, al transferului de informaţii sau al 
aprecierii funcţiilor psihice. Însă când vine vorba de aplicare, când oamenii trebuie 
să dovedească ceea ce spun intră într-o criză teribilă. Apar disfuncţionalităţi şi sunt 
prima dată loviţi oportuniştii sau cei care refuză să-şi vadă eşecul cu o ochii larg 
deschişi. Aceştia se văd îndemnaţi de tot ceea ce există în jur să mintă şi 
neadevărurile lor nu sunt simple, ci bine elaborate, bine argumentate în aşa fel 
încât pe ceilalţi ca ei îi zăpăcesc, îi întorc din drum, îi tulbura cu suspiciuni sau le 
reamintesc mânii pe care au crezut că le-au uitat. Toate acestea argumentează o 
lipsa de control care va fi evidentă prin faptul că fiecare individ va considera că 
pentru toate problemele pe care le traversează altcineva este vinovat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita astăzi să minţim. Ar 
trebui acum să luăm în serios această invitaţie a contextului astral de a sta deoparte 
de neadevăr pentru că este bine din când în când să realizăm un astfel de post. 
Atunci când însă pofta este mai mare, puterea este mai mică şi cel mai greu lucru va 
fi astăzi să stăm deoparte de această formă de a ascunde adevărul sau de 
disimulare. Suferinţa sau lucrurile car ene încurcă, acelea care ne întârzie din 
drum, acelea care ne îndeamnă la uitare sau la desensibilizare sunt mai accesibile 
decât o astfel de atitudine nobilă. Adevărul este însă acela care ne eliberează de 
problemă pentru că nicio problemă dintre cele pe care le traversăm acum, nu 
reprezintă capătul drumului. Întotdeauna dincolo de fiecare dintre cele pe care le 
traversăm acum se mai afla ceva. Doar prin adevăr putem să aflăm acest lucru. 
Minciuna ne întoarce împotriva curentului, păcălindu-ne că mergem înainte. 

 
Marţi, 10 septembrie 

Marti 10- 9-2013  0:34    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 
Marti 10- 9-2013  8:16    Luna (Sco) Tri (Can) Jupiter 
Marti 10- 9-2013 12:21     Sun (Vir) Sex (Sco) Luna 

 
Astăzi ceea ce se înţelege nu se poate spune, însă ne vom arăta mult mai 

deschişi şi mult mai flexibili faţă de greşelile celorlalţi. Înţelegerea faţă de toate 
aceste lucruri care nu au avut cursul firesc în ziua anterioară va constitui şi 
elementul care ne va degaja sau ne va ajuta să ne desprindem de lucrurile care ne 
apasă. Astfel vom observa că judecata nu vine oricum, ci prin confruntarea cu acest 
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adevăr dureros. Cu cât doare mai tare, cu atât este mai trainic și mai înălţător. 
Toate aceste lucruri sunt tonice pentru că această nevoie de iertare pe care o 
resimţim azi este de natură intuitivă şi ne spune că oricât de grele ni se par acum 
vremurile pe care le trăim, oricât de dureroase sau de apăsătoare se dovedesc a fi 
este indicat să ne ajustăm atitudinea, să fim deschiși şi flexibili în faţa acestor 
probleme pentru că întotdeauna este loc de mai mult, întotdeauna ar putea ca 
lucrurile să se finalizeze prost ori să o ia pe o cale greşită. 

Astăzi Luna participă la trei unghiuri, toate fiind pozitive - două trigoane, 
unul cu Chiron şi altul cu Jupiter, iar în mijlocul zilei va împlini un sextil cu 
Soarele. Astăzi ne arătăm deschişi şi înţelepţi faţă de lucrurile pe care le-am trăit în 
ziua anterioare. Cea mai mare parte din zi Venus va fi anaretic în Balanţă şi aceasta 
evadare din durere prin înfruntarea ei reprezintă elementul cel mai accesibil care 
ne este presărat la picioare. Totuşi, Venus anaretic din Balanţă ne poate transforma 
în justiţiari atunci când problemele nu ne aparţin. În felul acesta, putem astăzi să 
cădem în patima de a arăta că înţelegem suferinţa celorlalţi pentru că nu simţim 
aşa ceva sau să dăm sfaturi despre iertare, iubire atunci când nu putem să probăm 
acest lucru. Probatoriul va fi marea problemă a acestei zile pentru că oamenii vor fi 
mai mult axaţi pe a oferi sau a trăi intens ceea ce li se întâmplă lor şi mai puţin la a 
judeca toate situaţiile pe care le parcurg. Această discrepanţă dintre a trăi şi a 
înţelege ceea ce se trăieşte este apanajul lui Venus anaretic din Balanţă şi reprezintă 
cea mai mare problemă a acestei zile. 

Astăzi prinde viaţă proverbul �Unde nu-i cap, vai de picioare” sau tradus, 
conform unghiurilor care se împlinesc acum, �Unde intuiţia nu funcţionează, vai de 
mintea omului”. 

Există însă şi o categorie de oameni care sunt sensibil influențați de tranzitul 
Lunii prin Scorpion şi acestea sunt fiinţe curioase pentru puterea pe care o 
dovedesc în momentul în care descoperă un adevăr negativ. Aceste persoane se lasă 
influenţate de lucrurile rele pe care le descoperă la alţii, devin scârbite de mizeria 
care există în lume, de urâţenia oamenilor, de impuritatea pe care urmăresc să o 
ascundă cu mare eficienţă şi oricât ar dori să se ţină departe de lucrurile pe care le-
au găsi prin anchetele pe care le fac aceştia nu vor reuşi să mai fie ca înainte.  

Astfel, 10 septembrie poate deveni pentru aceste persoane un prilej să 
evadeze şi să considere că trecutul este dovada de dreptate, că nostalgia care o simt 
când încep să-şi amintească o perioadă din tinereţe, relaţii ce s-au consumat cu ani 
în urma să constituie etalonul de normalitate sau cele mai frumoase lucruri care s-
au putut întâmpla cândva. În felul acesta, individul, în relaţia cu sine, doreşte să 
facă dreptate şi să sancţioneze persoana pe care o întruchipează acum cu ceea ce-şi 
aminteşte despre persoana care era cândva. 

Prin urmare, 10 septembrie este o zi în care fiecare va dori să fie un 
justiţiar. Fiecare se va arăta înţelegător faţă de greşelile pe care le-a făcut sau pe 
care altcineva din jur le-a săvârşit, considerând că acum este momentul potrivit să 
facă dovada unei atitudini superioare, să arate că se situează deasupra mizeriilor 
care au venit spre el sau că nu se lasă întors din drum de un lucru atât de mic, 
mărunt sau atât de negativ. 

Nevoia de iertare, în cazul unora, poate justifica faptul că această atitudine, 
această situaţie negativă care vine spre iertarea sa să se poate dovedi mult mai 
slabă în intensitate sau mai mică decât adevăratele probleme pe care intuieşte că ar 
putea să le aibă în viitor. Grijile care vin în întâmpinarea noastră acum, nu sunt 
reale, ci închipuite sau constituie produsul final al unor concluzii pe care le lăsăm 



Săptămâna 9 – 15 septembrie 2013                  Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 4 septembrie  2013, ora 13:42 

să apară libere. Unii se întorc prea uşor în trecut şi se pedepsesc acum, în prezent, 
prin faptul că nu reuşesc să se mai bucure, să trăiască intens ori să aibă 
prospeţimea pe care o aveau cu ani în urmă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne detaşa de această 
încrâncenare de a judeca lucrurile prin alb şi negru şi să ne gândim că pe undeva 
tonurile de gri s-ar putea să reprezinte faza intermediară, nu de trecere de la rău la 
bine sau invers, ci spre o altă etapă a vieţii unde, de asemenea, binele şi răul, albul 
şi negrul, se vor prezenta în formă combinată. Nostalgia este bună dacă nu judecă, 
la fel şi înţelegerea ori transferul de informaţii pe baza acestei atitudini dacă ea nu 
duce la a pune o etichetă cuiva. 

 
Miercuri, 11 septembrie 

Miercuri 11- 9-2013  9:15   Venus (Lib) --> Scorpio 
Miercuri 11- 9-2013  9:35    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Miercuri 11- 9-2013 15:44    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 
Miercuri 11- 9-2013 16:00    Luna (Sag) Sex (Lib) Mercury 
Miercuri 11- 9-2013 17:15    Luna (Sag) Sex [Aqu] Juno 

 
Luna şi Venus astăzi îşi schimbă semnul. Încă de dimineaţă Venus va trece în 

Scorpion şi tot de dimineață Luna va trece şi ea în Săgetător împlinind de-a lungul 
zilei trei aspecte: un careu cu Neptun şi două sextile, unul cu Mercur şi altul cu 
Junon. Lucrurile grele, apăsătoare, complicate care au venit spre noi în zilele 
anterioare sunt privite astăzi cu mai multă înţelegere, cu o mai mare deschidere şi 
printr-o anume isteţime. Astăzi suntem îndemnaţi să înţelegem corect lucrurile, să 
le privim prin raţiune ori raportându-le la un set de reguli morale care ne-au 
aparţinut în trecut şi care s-au dovedit a fi foarte utile. De asemenea astăzi simţim 
nevoia să ne ridicăm standardul de viaţă, adică să-i construim acestuia o nouă 
identitate în aşa fel încât dramele de ieri să dispară complet ori să fie ascunse 
pentru a nu fi văzute niciodată. Societatea însă nu va reuşi să susţină demersul 
acestui individ pentru că oamenii nu se sincronizează astăzi. Dacă ieri greşeala şi 
nevoia de iertare, aceste două forţe complementare, îi făceau pe oameni să se 
atragă unii pe ceilalţi, acum, faptul că trăiesc acelaşi lucru, că au aceleaşi ambiţii, că 
urmăresc cu insistenţă să-şi ascundă problemele unii de alţii, îi fac să fie prea 
preocupați de ceea ce au de trăit, de secvenţe personale, de proiecte pe care 
consideră că le-au lăsat în părăsire atât timp, ca să se mai atragă. Astfel, societatea 
nu va reuşi să găsească o soluţie pentru problemele individuale. 

11 septembrie nu este o zi de soluţionare, ci una de amânare, o zi în care ne 
întoarcem din drum, în care mai avem de adăugat ceva la dosar sau că este mai 
bine să amânăm un anume examen pentru că avem nevoie să revizuim încă vreo 
două sau trei capitole din bibliografie. În felul acesta, mulţi vor considera că se 
ridică foarte repede deasupra celorlalţi, deasupra problemelor pe care le-au avut, 
dovedind o patimă pentru dreptate cu atât mai mult cu cât vin spre ei probleme pe 
care le-au uitat sau pe care au considerat că nu le-au avut niciodată. Astfel, devin 
justiţiari mult mai duri şi mai periculoşi decât au dovedit în ziua anterioară. Au 
pretenţii să li se organizeze petreceri, să obţină posturi, să fie privilegiaţi, 
recompensaţi şi invocă pentru aceasta situaţii corecte care îi avantajează pe ei dacă 
sunt în afară defectele pe care anturajul său anumite personaje vizate din anturaj le 
dovedesc acum. 

Desprinzând probleme din context şi abordând-o cu maximă agresivitate ar 
putea să facă din demersurile acestei zile unele periculoase pentru destinul 
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personal, pentru că sunt cauzatoare de leziuni pe imaginea socială a celor care nu 
au mijlocul necesar sau nu găsesc acum puterea să se apere. Dreptatea este de 
partea lor, dar ei nu găsesc argumentul necesar pentru a se apăra. Tocmai de aceea 
cine abuzează azi de încredere va fi în ce mai scurt timp, în cursul săptămânii 
viitoare, abuzat în acelaşi mod, criticat, judecat sau vulnerabilizat pe zona publică 
aşa cum a intenţionat sau cum a procedat în ziua de 11 septembrie. Greşeala va 
consta în adoptarea unei atitudini radicale, aceea care este tangentă la patimă, la 
dorinţe prea intense, la impulsuri care nu pot fi stăpânite şi care urmăresc în 
special să nege acel aspect pe care nu-l poate tolera nici la propria persoană. 

Astfel, oamenii devin mult mai interesaţi de avantajele sociale, decât de 
conveniențe, decât de un anume mod de a se simţi utili, buni, plăcuţi, vor aprecia 
mult mai mult dacă sunt priviţi din punct de vedere profesional sau după realizările 
pe care le-au comportat şi mai puţin după aspectul fizic, după modul cum vorbesc 
sau după parfumurile pe care le folosesc. Nu mai sunt tolerate relaţiile superficiale 
şi nici acele întâlniri delicate, sensibile prin care oamenii îşi pierd vremea şi se 
eliberează de stresurile pe care le-au acumulat în timpul zilei sau în timpul unei 
săptămâni. Acum lucrurile sunt privite prin utilitatea lor practică şi aproximativ o 
lună de zile ne vom menţine în această atitudine care poate fi negativă dacă este 
pusă pe picior de egalitate cu patima de a face dreptate abuziv acolo unde altcineva 
nu se poate apăra. 

Prin urmare, 11 septembrie aduce, cu trecerea lui Venus în Scorpion, 
tendinţa de a evalua relaţiile sociale după contul din bancă, după plăcerea pe care o 
pot furniza, după tăria de caracter şi mai puţin după aspectul exterior sau după 
abilitatea de a menţine o anume armonie atunci când anumite elemente din anturaj 
tind să-şi piardă controlul. 11 septembrie este ziua în care dăm dovadă de isteţime 
şi când ne vom îndrepta mai mult spre înţelegerea corectă a lucrurilor. Avem 
nevoie însă astăzi, în această primă zi de tranzit a lui Venus prin Scorpion, să 
primim din jur garanţia că ne putem ridica standardul de viaţă şi că anturajul este 
suficient de flexibil, de uşor de modelat sau de superficial încât, cu puţină viclenie, 
să reuşim să acoperim defectele care nu ne fac cinste, cu care ne este ruşine să ne 
prezentăm în societate sau pe care nu am reuşit să le rezolvăm. Aceste demersuri 
nu sunt susţinute de societate şi nu vor fi susţinute nici în zilele următoare, cu atât 
mai mult cu cât individul va dovedi o patimă teribilă în a judeca defectele pe care le 
le are, dar pe care ceilalţi nu le ştiu sau defectele care-i vizează doar pe ceilalţi.  

În felul acesta, înţelegem că 11 septembrie ne lezează prin făţărnicie, prin 
minciună sau prin tendinţa de a preschimba frumuseţea şi prospeţimea lucrurilor 
cu rigiditatea raţiunii sau cu situaţiile explicate până în cele mai mici detalii. Acolo 
unde intervine judecata aspră a modernităţii, sensibilitatea moştenită prin 
informaţia genetică, cea care este dezvoltată prin caracterul individului sau cea care 
este preluată pur şi simplu prin anumite deschideri pe care acesta le-a dovedit, vor 
fi în mare cumpănă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea în vedere că de-a lungul 
acestei zile să nu întoarcem armele împotriva primului individ care ne opune 
rezistenţă pentru că rezistenţa înseamnă o provocare şi prin provocare învăţăm noi 
meserii obţinem noi deschideri sau acumulam noi informaţii. Dacă ne este frică de 
apă nu înseamnă că vom reuşi vreodată să învăţăm să înotăm într-un bazin gol, de 
aceea este important să respectăm provocările destinului astăzi nu pentru a 
distruge armonia din jur, ci pentru a o înţelege în profunzimea ei. 
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Joi, 12 septembrie 
Joi 12- 9-2013  1:53    Luna (Sag) Tri (Leo) Mars 
Joi 12- 9-2013  2:07 Mercury (Lib) Tri [Aqu] Juno 
Joi 12- 9-2013  4:40    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 
Joi 12- 9-2013  5:13    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 
Joi 12- 9-2013 20:08     Sun (Vir) Squ (Sag) Luna (Half Luna) 

 
În această a doua zi de Săgetător (Luna în Săgetător) ne vom preocupa în 

continuare de salvarea aparenţelor. Ştim că atunci când zodia Săgetător intervine 
în contextul astral cu un mesaj acesta este mult cosmetizat, este ambalat într-o 
cutie atractivă, iar eticheta spune mult mai multe decât ar putea să spună produsul 
care se află în interior. Acelaşi lucru se va întâmpla şi cu contextul astral al zilei de 
12 septembrie care se va strădui să ne convingă că interiorul, sufletul, că toate 
lucrurile care se afla în adâncimile gândirii, în viaţa personală sau pe care le-am 
protejat de privirile curioase ale celorlalţi sunt mult mai valoroase decât am crezut 
iniţial. În realitate, ele nu s-au schimbat peste noapte, nu sunt mai valoroase decât 
am crezut pe vremuri, doar că acum, când Luna se află în Săgetător şi nu oricum, ci 
când Mercur, abia intrat în Balanţă, trimite un trigon către Junon, ne vom 
preocupa foarte mult de salvarea aparenţelor. Aceste aparențe trebuiesc salvate, nu 
dintr-o nevoie de a oculta sau ascunde natura adevărată a lucrurilor sau 
adevăratele sentimente pe care le avem faţă de un apropiat, ci din nevoia de a ne 
redresa. 

Această aparență pe care o alimentăm acum susţine foarte mult necesitatea 
unui repaus, a unei retrageri, nevoia unei interiorizări, de a slăbi încordarea, de a 
scăpa de stres, de griji, de toate lucrurile care pun pe noi greutăţi foarte mari şi care 
în cele mai multe din cazuri nu au soluţii, deşi le cer cu insistenţă. 

În felul acesta, 12 septembrie devine o zi a făţărniciei, a iluziei şi va continua 
o serie de demersuri pe care le-am alimentat în primele trei zile ale săptămânii ca şi 
cum devin o continuare a acestora. În realitate, lucrurile noi care ne sunt presărate 
la picioare, ce dau zilei un caracter unic, ne îndeamnă spre recuperarea energiei. 
Suntem puşi la încercare, anturajul ne solicita din nou pe probleme care nu au 
rezolvare şi atunci simţim foarte mult nevoia de a ne izola, de a număra câţi 
prieteni adevăraţi avem în jur, de a ne bucura de aceştia, de a ne număra anii, 
gradele, titlurile ştiinţifice obţinute, numărul cărţilor pe care le-am citit, de a face 
un inventar al lucrurilor personale pentru a trage linia şi a merge mai departe cu 
ceea ce este esenţial. Lucrurile acestea care ţin de latura esenţială a vieţii nu vor fi 
împărtăşite societăţii, anturajului, nu vor fi puse la dispoziţia celorlalţi pentru că, 
am văzut în zilele anterioare, societatea nu apreciază ceea ce vine din zona 
personală. 

În tot acest haos oamenii sunt marcaţi de nevoia de acumula bunuri şi dacă 
nu au la bază o educaţie solidă, dacă aceste probleme nu au fost o diversiune a 
destinului, ci o problemă foarte importantă pe care o ducem de ani de zile, atunci 
lucrurile pe care le acumulam sunt nefolositoare, neavând discernământul necesar 
oamenii acumulează acum ceea ce cândva le-ar fi fost util, ei nu ştiu să se adapteze 
contextului, nu ştiu să selecteze lucrurile care vin spre ei acum şi nici nu se 
preocupă de acest lucru. Sunt îndemnaţi, pe de o parte, de ceea ce-i doare tare, ceea 
ce le lipseşte (careu Luna-Chiron) şi de partea cealaltă ceea ce ar putea să-şi 
însuşească simplu şi uşor (trigon Luna-Uranus, trigon Luna-Marte). 

Prin urmare, 12 septembrie este o zi a confuziilor. Astăzi salvăm mult 
aparenţele şi facem acest lucru pentru că avem mare nevoie de redresare. Vrem să 
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ne recâştigăm o anume poziţie în ochi celorlalţi şi continuăm demersul de 
ascundere a defectelor personale, acelea pe care le-am alimentat în primele trei zile 
ale săptămânii şi, în acelaşi timp, uzăm de impresii false pentru a induce în eroare, 
pentru a crea impresii eronate despre propria persoană sau despre patrimoniul 
acesteia, spunând tot felul de lucruri care nu au echivalent în realitate. 

Toate aceste lucruri sunt făcute cu scopul de a ne consolida o poziţie ce nu se 
poate fixa mai bine decât cu dobândirea de noi achiziţii, iar acestea, pentru cei care 
nu ştiu foarte clar pe ce lume trăiesc, pentru cei care sunt cu capul în nori şi au 
impresia că sunt fiinţe remarcabile dacă se pot descurca în orice situaţie 
improvizând, lucrurile pe care le acumulează în 12 septembrie sunt inutile. 
Lucrurile valoroase sunt acumulate de oameni care pun preţ pe relaţii, care iubesc 
sinceritatea, care investesc foarte mult în ceea ce se numeşte relaţie de lungă 
durată. Raporturile sociale pasagere, acelea încurajate foarte mult de societatea de 
consum în care trăim, acelea care duc la construirea unei mentalităţi zgomotoase în 
care oamenii să nu aibă bariere de limbă, de educaţie, de înţelegere, de cultură şi în 
acelaşi timp să se simtă cu atât mai singuri cu cât îşi pot invada mult mai uşor 
intimitatea unul altuia, se află acum în impas. 

Astfel, agitaţia vieţii cotidiene, aceea care conţine multe tentaţii şi informaţii 
total inutile, aberante ce duc la dezordine afectivă sau mentale, hrănesc foarte mult 
gândirea unui individ care nu s-a maturizat suficient. În felul acesta, 12 septembrie 
ne loveşte foarte mult în punctele care nu s-au maturizat încă, în acele zone ale 
fiinţei pe care nu le-am folosit până acum şi pe care nu le folosim decât în situaţii 
de genul acesta, adică atunci când suntem constrânşi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa în voia 
îndemnului vibraţiei de azi de a epata, de a spune lucruri care nu sunt adevărate, de 
a construi imagini false celorlalţi, despre ceea ce am putea să facem sau despre ceea 
ce avem. Cei care nu păstrează adevărul în 12 septembrie, în 13 septembrie când 
Marte se afla deja în separaţie cu Capul Dragonului vor explora autovătămarea într-
un mod dur, direct proporţional cu rănile pe care le-au produs celorlalţi sau în 
consonanță cu impresiile false pe care nu le mai pot schimba. 

 
Vineri, 13 septembrie 

Vineri 13- 9-2013  2:58    Mars (Leo) Squ [Sco] North Node 
Vineri 13- 9-2013 12:55    Luna (Sag) --> Capricorn 
Vineri 13- 9-2013 17:29    Luna (Cap) Sex (Sco) Venus 
Vineri 13- 9-2013 18:48    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 

 
Astăzi, chiar din timpul nopţii, înainte de răsăritul Soarelui se va împlini 

careul lui Marte la axa Dragonului când Luna se află în perioada fără direcţie şi 
desigur pe finalul tranzitului sau prin Săgetător. Intrând în Capricorn, în mijlocul 
zilei, ea va avea de împlinit două sextile, unul cu Venus şi altul cu Neptun. Întreaga 
construcţie astrală a acestei zile devine un instrument al autovătămării. Pluteşte în 
jur prea mult orgoliu, oamenii se simt nedreptăţiţi şi invocă foarte multe motive 
pentru a convinge auditoriul sau pe cei din jur că au fost victimele unei nedreptăţi, 
a unei agresiuni sau că sunt pe cale de a pierde ceva important pentru că printr-un 
demers invocat clar, punctual, azi, nu li se face dreptate. În felul acesta consideră că 
fac apel la rafinament, la generozitate, la anumite calităţi umane în situaţia în care 
în jur acestea nu există sau dacă există undeva atunci sunt ascunse foarte departe 
sau aşezate pe vârful munţilor. 
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În felul acesta, se menține tendinţa zilelor anterioare de a păstra lucruri fără 
rost în sensul că dacă ceva este evaluat ca fiind important în mod sigur este neglijat, 
privit cu greutate, lăsat în părăsire sau în aşa fel încât obiectul să nu mai 
funcţioneze ori perioada sa de valabilitate să expire, iar ceea ce nu este important 
va fi valorizat tocmai pentru că lasă individului impresia că atunci când se 
îndreaptă către lucruri de genul acesta le câştigă uşor, că este apreciat, că are 
putere pentru a se impune şi, în realitate, nu pierde, ci este încercat şi mai mult. 
Careul lui Marte la Axa Dragonului înseamnă dorinţe care rănesc stabilitatea 
destinului personal, iar din Leu ştim că aceste dorinţe pot fi exprimate într-un mod 
amplu şi periculos, că ele pot ieşi foarte uşor din albie, că le pot extinde, că pot fi 
prea mari, prea intense, prea pătimaşe. Fiind prea mult preocupaţi de dorinţe 
oamenii îşi diminuează puterea de înţelegere şi se vor preocupa foarte mult de 
agasarea celorlalţi, de cât de mult au acumulat ceilalţi şi de cât de puţine au ei în 
comparaţie cu ceea ce văd în jur. 

În felul acesta, trecerea Lunii în Capricorn în mijlocul zilei nu va face decât să 
complice lucrurile şi să ascundă adevărata natură a atitudinilor sau a intenţiilor pe 
care le exprimăm. În felul acesta, ne dăm seama că această dispunere astrală nu ne 
îndeamnă să ne compromitem imaginea socială şi nici să decădem prin formularea 
unor dorinţe superficiale, rele, găunoase sau periculoase, ci ne îndeamnă să ne 
exprimăm acel rafinament pe care l-am hrănit sau cultivat în zilele anterioare. Din 
nefericire ştim că zilele anterioare nu ne-au ajutat în sensul acesta. Tocmai de a 
ceea acum suntem tentaţi să continuăm demersuri anterioare şi anume de a aprecia 
foarte mult lucrurile care nu au valoare. 

Prin urmare, 13 septembrie este o zi a dezamăgirilor pe care le construim 
din aproape în aproape. Pentru că Marte se află în careu la Axa Dragonului tot ceea 
ce formulăm cu titlu de dorinţă, toate neatenţiile pe care le lăsăm libere, toate 
lucrurile care nu sunt încadrate în control sau în demnitate sunt marcate de orgoliu 
şi, având şi sentimentul că sunt nedreptăţiţi sau privind acestea prin mania 
persecuţiei, oamenii scot în evidenţă acele episoade care să le susţină rolul de 
victime pe care şi-l atribuie. Se va face apel la lucrurile delicate, la rafinament, la 
eleganţă, la distracţie, la o anume simplitate a limbajului sau a mişcării însă acest 
lucru se va realiza cu mult efort pentru că nimic din contextul astral de acum nu ne 
îndeamnă uşor şi simplu să le cultivăm pe acestea. 

Vorbim aici despre încredere, despre curaj, despre calităţi morale importante 
puse în slujba unor instrumente care nu au valoare, care nu au trăinicie sau care nu 
sunt atât de distinse, elegante sau rafinate pe cât le povestim. Lucrurile foarte 
frumoase există în jur şi ele sunt date de faptul că Luna este planetă focar într-un 
triunghi minor pe care-l împlineşte cu Venus şi Neptun. Acest trigon pe care Venus 
îl împlineşte cu Neptun, ce va atinge gradul perfect în 14 septembrie, lucrează 
foarte mult asupra stimei de sine, asupra confortului interior însă nu ne ajută să 
alegem piesele cele mai potrivite pentru a face din această stare de creaţie, de 
confort sau exprimare un edificiu solid şi durabil. Ceea ce simţim nu putem explica, 
ceea ce trăim devine un instrument în favoarea unor defecte de caracter care sunt şi 
ele acum uşor modificate spre direcţia pozitivă. De aici şi caracterul periculos al 
acestor defecte şi complicaţii pentru că ele nu sunt prezentate aşa cum sunt pentru 
a fi transformate în înţelegere sau pentru a fi depăşite. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne păstra în 
limita echilibrului. Verdictele, decizile importante, hotărârile pe care suntem 
constrânşi să le luăm acum, doar pentru că ni se pare că suntem mai lucizi sau 
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atenţi la detalii sau mai puternici, sunt supuse eşecului. Ceea ce se întâmplă astăzi 
ne îndeamnă să ne diminuăm aceste impulsuri de a acţiona rapid în forţă sau prin 
spectacol, teatral sau făţarnic pentru că orice deplasare către această zonă 
înseamnă risipă sau eşec. 

 
Sâmbătă, 14 septembrie 

Sambata 14- 9-2013  1:39    Luna (Cap) Squ (Lib) Mercury 
Sambata 14- 9-2013  2:52    Luna (Cap) Sex (Sco) Saturn 
Sambata 14- 9-2013  4:04    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 
Sambata 14- 9-2013  5:48    Luna (Cap) Sex [Sco] North Node 
Sambata 14- 9-2013  7:04    Luna (Cap) Opp (Can) Lilith 
Sambata 14- 9-2013  7:20    Luna (Cap) Sex [Pis] Chiron 
Sambata 14- 9-2013  7:54    Luna (Cap) Squ [Ari] Uranus 
Sambata 14- 9-2013  9:32   Venus (Sco) Tri [Pis] Neptune 
Sambata 14- 9-2013 16:05    Luna (Cap) Opp (Can) Jupiter 
Sambata 14- 9-2013 23:29 Mercury (Lib) Squ [Cap] Pluto 
Sambata 14- 9-2013 23:52   Venus (Sco) Squ [Aqu] Juno 
Sambata 14- 9-2013 23:56    Mars (Leo) Tri [Ari] Uranus 

 
Ziua de 14 septembrie ne aduce împlinirea unor unghiuri foarte importante 

pentru această perioadă, printre care un trigon între Venus şi Neptun, un careu 
între Mercur şi Pluton, un careu între Venus şi Junon, dar şi împlinirea celebrului 
trigon între Marte şi Uranus. Lucrurile se prezintă acum într-un ton grav.  

Astfel, ziua va fi dominată de întâmplări neaşteptate, de situaţii care nu au 
fost luate în calcul până acum, care-şi împlinesc noi etape ale demersurilor în aşa 
fel încât întreaga comunitate să fie pusă pe jar. Ceea ce formulăm astăzi şi care se 
încadrează în categoria visurilor sau în cea a aspiraţiilor referitoare la demararea 
unui proiect pe termen lung, ne duce într-o zonă periculoasă pentru că ne încarcă 
de un romantism care nu poate fi pus în aplicare ori care nu are spirit practic şi care 
nici nu găseşte în jur ecoul necesar pentru a fi apreciat ori valorificat într-un fel. 

Acest caracter nepotrivit al visurilor pe care le formulăm în această perioadă 
vine din conflictul care survine între trigonul lui Venus cu Neptun (un aspect foarte 
bun, pozitiv şi dispus să susţină tot ce ţine de latura sufletească) cu careul Mercur-
Pluton acela care aduce dezordine mentală, risipă în lucruri importante sau în 
abordare a unor note grave în toate demersurile în care ne implicăm. În felul 
acesta, lucrurile care ar trebui să ne sperie sunt văzute prin aspectul lor pozitiv, iar 
ceea ce este simplu şi uşor de recunoscut ne va încurca, ne va face să ne 
împiedecăm de ele sau să le acordăm toată tentaţia cuvenite în speranţa că până la 
urma viaţa va comporta o schimbare calitativă. 

De partea cealaltă, acest contrast se va realiza în mod inversat prin celelalte 
două unghiuri care se împlinesc azi, din cele amintite: careul Venus-Junon şi 
trigonul Marte-Uranus. De această dată pe zona publică, acolo unde lucrurile cer 
dinamism, independență, inspiraţie, creativitate oamenii îşi dau seama că nu sunt 
ajutaţi de cei din jur că sunt marginalizaţi ori că sunt întâmpinaţi de invidii sau 
răutăţi gratuite. 

Şi-ntr-un caz, şi-n celălalt cu toţii vom traversa o perioada în care dorinţa va 
avea o componentă esenţială aceea dată de nevoia de a străluci prin lucruri 
neobişnuite. Unii vor spune că toate lucrurile care vin spre ei acum sunt importante 
şi trebuiesc abordate cu maximă seriozitate, mai ales când se realizează, printr-un 
exerciţiu mental, o legătură între bucuriile care apar în sectorul privat şi 
îndemnurile care vin de pe zona socială. Aceste persoane trebuie să știe că în 
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această zi este o mare diferenţă între ceea ce se întâmplă în segmentul personal faţă 
de zona publică în sensul că aceste direcţii nu se vor întâlni niciodată, nu vor fi 
compatibile şi nici nu vor reuşi să coexiste în acelaşi spaţiu. Atunci când bucuriile 
sunt intense în viaţa intimă, societatea vine să contrabalanseze oferindu-i 
individului încercări marcate de situaţii fără ieşire, de minciuni, prefăcătorie, adică 
de ipostaze în care să-şi ducă bucuria şi împlinirea din viaţa personală către 
înţelegere, acceptare, iertare, adică purificarea zonei sociale în care doreşte să 
activeze, dacă tot urmăreşte să se preocupe de ocultism, secrete sau de lucruri care 
nu sunt accesibile privirii directe. 

Prin urmare, 14 septembrie reprezintă o zi intensă atât din punctul de 
vedere al trăirilor în spaţiul privat, ca şi în cel al trăirilor în zona publică. Nu 
contează zona în care ne situăm, nu va conta nici seria de acţiuni pe care dorim să 
le îndeplinim cu maximă intensitate acum, ci va conta aportul personal pe care 
dorim să-l consumăm cu scopul de a îmbunătăţi atmosfera locului, de a schimba 
impresiile celor din jur ori de a preîntâmpina o distrugere care are loc în urma 
consumării unui eveniment neaşteptat. 

Astăzi se va manifestas o risipă în lucruri importante, aş acum am văzut de-a 
lungul întregii săptămâni, însă nota personală a cestei zile va veni din faptul că 
motivaţiile vor avea accente afective pozitive, ca şi cum fie rău, fie bine, omul are 
dreptul la o părere personală şi nu trebuie să întâmpine nicio rezistenţă în a şi-o 
exprima, manifesta sau în a şi-o pune în aplicare. 

Chiar dacă Marte şi Uranus îşi împlinesc astăzi trigonul lor, Uranus fiind 
retrograd din Berbec, calitatea vieții nu se schimbă nici atunci când dorim să 
cumpărăm un zâmbet, să investim mult într-un proiect sau când dorim să aflăm un 
răspuns dur într-o problemă care ne-a frământată în ultima vreme fie că ne 
îndreptăm către zona mentală, fie că ne ducem cu faptele spre comunitate, toate au 
o componentă afectivă care se intensifică, doar atunci când este trăită în intimitate, 
doar atunci când se raportează la valori morale, la credinţă, la schimburi de natură 
afectivă cu oamenii care au probat până acum că pot fi prieteni adevăraţi sau 
susţinători sinceri ai unor proiecte comune. Astfel, tot ceea ce facem azi este supus 
risipei sau se va îndrepta către o acumulare de lucruri inutile. 

Nu trebuie să ne aşteptăm ca societatea să susţină proiectele individuale, 
speranţele pe care le avem pentru că prin opoziţiile pe care Luna din Capricorn le 
face cu Jupiter şi Lilith din Rac se răscolesc multe elemente de factură personală 
care nu au echivalent în activitate sau care nu găsesc ecoul necesar pentru a fi 
apreciate, înţelese sau vindecate. Întâmplarea neaşteptată a zilei de 14 septembrie 
poate face parte din această categorie şi tocmai de aceea, cu cât persoană este mai 
tare implicată într-un demers social, cu atât comunitatea va afla mai mult de 
problemele pe care le are, de frământările pe care le traversează ori de impasul în 
care se află. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a folosi ziua de 14 septembrie 
pentru o investigare. Ar trebui să dăm curs tuturor îndemnurilor de a ne exprima, 
fie în zona privată, fie în cea publică, de a ne desfăşura fără bariere pentru a vedea 
care este calitatea comunităţii în care trăim. Este posibil ca anumite persoane să 
primească din jur numai ecouri pozitive. Asta înseamnă că trăieşte într-o 
comunitate care îi susţin ideile atunci când vor fi clar formulate sau când li se cere 
ajutorul implicit. Însă vor fi şi oameni care prin ecourile pe care le primesc din 
societatea astăzi vor fi treziţi la realitate observând că trăiesc într-o comunitate în 
care agresivitatea, discontinuităţile sau opoziţia sunt la mare artă. 
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Duminică, 15 septembrie 
Duminica 15- 9-2013  2:16     Sun (Vir) Tri (Cap) Luna 
Duminica 15- 9-2013  6:50  Chiron [Pis] Tri (Can) Lilith 
Duminica 15- 9-2013 15:05    Luna (Cap) --> Aquarius 
Duminica 15- 9-2013 21:54    Luna (Aqu) Con [Aqu] Juno 
Duminica 15- 9-2013 23:54    Luna (Aqu) Squ (Sco) Venus 

 
Finalul săptămânii ne aduce împlinirea trigonului dintre Chiron şi Lilith, 

acela care se formează de ceva vreme şi care va face o mare figură în această 
săptămână, dar şi în săptămâna viitoare pentru că se situează la graniţa dintre cele 
două intervale. Astăzi vorbim despre victime colaterale, despre continuarea unui 
conflict penibil, acela pe care l-am tot explorat de-a lungul săptămânii și care are la 
baza motivaţii false, stupide. De asemenea, în această zi Luna, când îşi încheie 
periplul sau prin Capricorn, va împlini un trigon cu Soarele, urmând ca jumătate 
din ziua de 15 septembrie să fim în Perioada fără direcţie, adică exact când Chiron 
şi Lilith îşi definitivează trigonul lor. 

Asta înseamnă că problemele pe care le-am observat în ziua anterioară sau 
care au venit spre noi de-a lungul întregii săptămâni par să se situeze într-o zonă a 
neînţelegerilor puternice. Oamenii văd datele problemei, văd şi care sunt 
personajele implicate în toate aceste demersuri, însă nu înţeleg care este finalitatea 
lor, care le este rostul, de ce trebuie să traverseze din nou ipostaze în care unii să 
abuzeze de ceilalţi, în care să se mintă sau în care să fie îndemnaţi către un consum 
inutil. 

Vorbim din nou de risipă, de nevoia de a epata, de a străluci, de a face 
demonstraţie de forţă, de a arăta nivelul de cunoştinţe, titlurile ştiinţifice sau 
conturile din bancă. În realitate, prin acest îndemn, prin acest moment de vârf al 
unghiului dintre Chiron şi Lilith se va dovedi dacă inspiraţia este reală sau dacă nu 
cumva este o plăsmuire a minţii false. Nu acestea sunt elementele care trebuie să ne 
frământe, nu faptul că au sau nu un rost sau o finalitate, ci esenţial pentru 
sănătatea sufletului sau pentru echilibrul psihoemoţional este înţelegerea acţiunilor 
pe care trebuie să le săvârşim, al rolului pe care-l avem în tot acest context. 
Problema în sine îşi va purta de grijă, la fel şi omul va trebui să-şi poarte de grijă 
dacă doreşte să nu fie atât de mult încărcat de caracterul inutil încât să se identifice 
cu problemele inutile. 

Problemele din această perioadă, dacă sunt privite prin raţiune, vor ieşi în 
evidenţă și vor fi mult mai vizibile prin această trăsătură denumită generic 
�inutilitate�. În realitate, ceea ce trezeşte în adâncul sufletului, ceea ce mobilizează, 
calităţile care ne sunt cerute sunt de o maximă importanţă pentru această perioadă 
şi vor să ne reamintească faptul că în această toamnă traversăm o ipostază 
interesantă, aceea în care Saturn şi Capul Dragonului se întâlnesc într-o conjuncţie. 
De această dată şi Venus se apropie de Saturn şi de Capul Dragonului, accentuând 
mult tripodul de pe semnele de apă şi punând o mare greutate pe caracterul practic 
al raporturilor pe care le dezvoltăm acum, pe tendinţa de a ne desprinde de ură, de 
mânie, de evenimentele trecutului, de a le lăsa acolo unde s-au întâmplat, însă a ne 
recupera energia din acele întâmplări pentru a nu deveni prizonierii propriei 
scheme karmice. 

Prin trigonul dintre Chiron şi Lilith astăzi foarte uşor putem deveni 
prizonierii unor întâmplări pe care să le gândim de mai multe ori, să încercăm să le 
rezolvăm şi cu cât să vedem mai clar că nu au soluţie, cu atât să ne ambiţionăm mai 
mult pentru a le aborda şi a încerca să le rezolvăm. 
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În mijlocul zilei Luna va trece în Vărsător şi va schimba registrul 
comportamental îndreptându-ne către o mai mare libertate de gândire, însă 
expunându-ne şi mai mult acestor probleme de factură socială, făcându-ne 
vulnerabili în faţa unor opoziţii de factură afectivă. Dacă simţim un anumit lucru îl 
luăm ca fiind decisiv şi nu ne mai punem problema dacă este real sau nu, ci vom fi 
convinşi în virtutea trigonului dintre Chiron şi Lilith (marea păcăleală) că toate 
acestea sunt reale de vreme ce aşa le vedem. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne duce în faţa unor ipostaze de-a dreptul 
penibile. Cei care le vor acorda importanța cuvenită, prin ceea ce striga prea tare 
sau prin caracterul mult pre evident al acestora, se vor înşela teribil şi nu vor face 
altceva decât să alimenteze conflicte penibile care nu au rezolvare nici acum, în 
această zi, şi nu vor avea nici în săptămâna viitoare. Ceea ce se întâmplă acum ne 
reaminteşte faptul că în această toamnă traversăm ipostaze foarte importante în 
care Saturn şi Capul Dragonului se întâlnesc într-o conjuncție şi în care anumite 
demersuri la care am lucrat în ultima vreme ating un moment de maximum. Este 
posibil ca această întâlnire spectaculoasă să nu trezească acum niciun ecoul pozitiv, 
mai ales dacă ne luăm după întâmplările acestei zile. Astfel, finalitatea a aceea ce 
trăim acum va fi şi mai convingător şi mai dureros şi mai neplăcut sau încărcat de o 
şi mai mare risipă.  

În realitate, ceea ce hotărâm acum în această perioadă nu este altceva decât o 
investiţie pentru confort, o decizie care pune fiinţa în asceză, dar care, prin puţinul 
la care se expune, economiseşte sau raţionalizează un consum. 

În felul acesta, ultima zi a săptămânii se va dovedi zgomotoasă. Cu cât 
investim mai mult, cu cât dorim să cheltuim mai mult în a ne hrăni acest confort, 
cu atât ea se va dovedi mai tumultoasă. Lucrurile simple sunt ascunse în decizii 
categorice care sunt atinse de această asceză sau de înclinaţia de a hrăni fiinţa cu 
mai puţin, de a ne suprima o anumită trăire sau pur şi simplu de a ne rupe de 
anumite demersuri sociale sau a părăsi anumite medii. Cu cât ne depărtăm de 
aceste motivaţii false sau stupide, cu atât mai mult vedem că 15 septembrie este 
ziua în care se dovedeşte dacă inspiraţia pe care o avem este corectă sau nu, dacă 
am atins cu adevărat nivelul pe care îl pretindem. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că liniştea se 
obţine prin simplitate, prin refuzul agitaţiei, chiar dacă asta înseamnă să ne 
reducem porţia de hrană, de lumină, de iubire sau de interacţiune. Cu cât dorim să 
fim mai bogaţi în această lume, cu atât mai mult urmărim să cumpărăm zgomotul 
pe care această lume îl creează. 
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Săptămâna 16-22 septembrie 2013 schimbă ordinea priorităţilor şi ridică 
nivelul vibraţiilor astrale, pregătindu-ne pentru ceea ce se va întâmpla în 
săptămâna următoare când Saturn şi Capul Dragonului se vor întâlni într-o 
conjuncţie. Acum ne vom confrunta cu lucrurile pe care nu le-am rezolvat şi pe care 
ne-am propus, la momentul la care le-am întâlnit prima dată, să le amânăm pentru 
o dată viitoare când, speram pe atunci, lucrurile vor fi puţin mai clare. Acum am 
ajuns aproape de finalul drumului şi realizăm că nu am beneficiat în tot acest timp 
de un moment mai bun, aşa cum am sperat, pentru a rezolva simplu şi uşor ceea ce 
am abandonat în trecut. Acum nu ne mai gândim dacă este timpul potrivit, ci le 
scoatem la suprafaţă, le afişăm pe zonă publică sau ne lăsăm antrenaţi de toate 
aceste impurităţi afective sau mentale ori chiar spirituale până în punctul în care să 
retrăim ipostaza compromisului de care am fugit în episodul care s-a consumat în 
acest an şi pe care nu am dorit să-l finalizăm. 

Ne referim aici la luptele pentru atingerea ambiţiilor, la apropierea de furt, 
minciună, de penibil sau de abuzul pe care l-am putea face pentru a implementa 
măsuri neprofesioniste. Atunci când văd că reeditează un eşec mulţi vor considera 
că lucrurile sunt tergiversate, vor distruge speranţele lor şi pe ale celor din jur şi vor 
dori să controleze totul prin constrângere, prin criticism sau prin a deveni incomod 
pentru ceilalţi. 

Înţelegem, astfel, că întreaga săptămână este apăsătoare şi se va defini prin 
persistenţa soluţiilor care nu pot fi implementate. Este adevărat că nu pot fi 
aplicate soluţii cărora le era dedicat un alt timp, însă mulţi se vor grăbi să le pună în 
practică pentru că încă nu s-au separat de informaţia trecutului, de ceea ce ne-a fost 
implementat cu forţă sau cu bună ştiinţă şi care este legat de folosirea corectă a 
timpului. Obsesia timpului care porneşte de la plictiseală şi ajunge până la �Nu am 
timp!� ne va face să ne compromitem anumiţi factori sociali impunând soluţii bune 
într-un context nepotrivit. 

Chiar dacă lucrurile sunt amestecate în această săptămână vom fi curajoşi în 
a ne confrunta cu noi înşine sau cu cei din jur în a aduce la lumină probleme 
complicate ale personalităţii care ne-au făcut dintotdeauna vulnerabili. Mulți se vor 
dovedi slabi în această săptămână şi, până nu înţeleg în ce constă acest deficit de 
putere, nu vor avea liniște. 

În această săptămână va fi confundată stima de sine cu aroganţa şi mulţi vor 
spune că ştiu foarte bine ce au de făcut, deşi din faptele lor nu se înţelege acest 
lucru. Tot ceea ce vine spre noi acum, în această săptămână, poartă amprenta 
schimbării priorităţilor şi cine va fugi de pedeapsă, cine va fugi de confruntarea cu 
propria impuritate, cu propriile greşeli, nu va face decât să amâne din nou 
pregătirea în vederea întâlnirii cu un episod impresionant, remarcabil, ce ar putea 
să-i schimbe viaţa. 

Rezistenţa este elementul prioritar în această săptămână, dar și elementul 
spre care se îndreaptă recomandarea aferentă acestui interval. Dacă în această 
rezistenţă se mai pune şi un dram de minte, adică să credem că societatea nu are 
nimic cu individul, ci individul interpretează eronat anumite mesaje care vin din 
social, atunci avem de-a face cu învingători care se pregătesc cum se cuvine pentru 
sărbătoarea astrală de săptămâna viitoare. 
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Luni, 16 septembrie 
Luni 16- 9-2013  5:10    Luna (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Luni 16- 9-2013  6:36 Mercury (Lib) Squ (Can) Lilith 
Luni 16- 9-2013  7:33    Luna (Aqu) Squ [Sco] North Node 
Luni 16- 9-2013  9:41 Mercury (Lib) Opp [Ari] Uranus 
Luni 16- 9-2013  9:41    Luna (Aqu) Sex [Ari] Uranus 
Luni 16- 9-2013  9:42    Luna (Aqu) Tri (Lib) Mercury 
Luni 16- 9-2013 11:19    Luna (Aqu) Opp (Leo) Mars 

 
Minciună penibilă. Fals. Furt. Impunerea de măsuri neprofesioniste. 

Luptă pentru îndeplinirea ambiţiilor demarate încă de la începutul anului. 
Inteligenţă folosită în scopuri rele. Răzbunare. Încercări care îl fac pe individ 
privilegiat. Disconfort neuromotor. Vise bizare. 

 
Debutul săptămânii se face cu Luna în Vărsător şi nu oricum, ci prin 

împlinirea unor aspecte complicate, apăsătoare, negative în aşa fel încât să 
transforme startul acestui interval pe care-l analizăm aici într-unul periculos, 
încărcat de minciună, de penibil, de fals care îi îndeamnă pe oameni să-şi 
însuşească foloase necuvenite sau să fure din bunul public. 

Tot acest context astral, tocmai pentru că intervine cu un evident caracter 
negativ îi încurajează pe oameni să pună în aplicare măsuri neprofesioniste pe 
motiv că numai așa se poate obține binele celorlalți. În realitate, ei nu vor binele 
comunităţii, nu vor decât binele propriu, nu se preocupă absolut deloc de elevarea 
nivelului de trai al individului, ci doar să-şi îndeplinească propriile ambiţii, 
demarate încă de la începutul anului. Vorbim aici despre careul lui Mercur la Lilith, 
adică despre minciuni ascunse în comportamente înşelătoare şi de opoziţia lui 
Mercur cu Uranus, adică de revoltă, sloganuri formulate împotriva unei puteri 
administrative său împotriva unei autorităţi. 

Pentru că Saturn şi Capul Dragonului își restrâng din ce în ce mai mult 
conjuncţia pe care o vor împlini pe 25 septembrie, lucrurile care vin spre noi acum 
ne lasă impresia că sunt foarte importante, că sunt urgente şi pentru rezolvarea 
acestora trebuie să ne folosim de toate cunoştinţele pe care le avem, adică de toată 
inteligenţa de care dispunem pentru a ne face loc, pentru a fi remarcaţi, pentru a 
impune o soluţie pe care am gândit-o şi pe care nimeni din comunitate nu a 
aprobat-o sau acceptat-o. 

Este o zi în care tensiunea dintre oameni atinge un vârf şi nu de la sine, nu 
printr-o stare proastă, care vine din nedefinit, ci prin acţiuni pe care oamenii le fac 
cu bună ştiinţă. Se minte intenţionat, se ascunde adevărul pentru că se urmăreşte 
îndeplinirea unor ambiţii şi toate acestea fac parte dintr-o schemă de măsuri pe 
care am urmărit să le implementăm încă din săptămâna anterioară, însă nu am 
găsit nici motivaţia şi nici contextul astral optim pentru aşa ceva. În realitate, prin 
faptul că Marte mediază opoziţia dintre Mercur şi Uranus, el, la rândul său, fiind 
implicat într-o opoziţie cu Luna, adică aceşti patru protagonişti împlinind un 
dreptunghi mistic, se va face apel astăzi la valori morale, la educaţie primită în 
familie sau la originea sănătoasă. Este posibil ca persoanele care nu beneficiază de 
o susţinere din partea familiei sau, în egală măsură, este posibil ca în cazul 
persoanelor care nu provin din familii echilibrate ori în cazul celor în care familia 
nu reprezintă un element de mândrie, de demnitate sau un factor pozitiv, acesta să 
fie elementul pe care individul îl va ascunde. 
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Cu alte cuvinte, se va face apel la familie şi intermediarul va uita să formuleze 
întrebările într-un anumit fel, va uita să transmită o informaţie sau pur şi simplu va 
considera că nu este oportun să se facă o legătură între viaţa privată şi cea socială. 
Da, este adevărat, orice legătură forţată între cele două segmente duce astăzi spre 
eşec. 

Ziua va fi marcată şi de un anume disconfort organic, în special neuromotor, 
ce are la bază un refuz din partea comunităţii care prin surprindere, mirare sau 
chiar şoc emoţional duce la somatizare. În realitate acest refuz este în consonanţă 
cu ceea ce se va întâmpla în săptămâna viitoare când Saturn şi Capul Dragonului 
vor fi în conjuncţie. Cine va lua în sens personal şi va spune �Toate aceste lucruri 
sunt îndreptate împotriva mea� nu va face altceva decât să anunţe care sunt 
elementele vulnerabile ce îl vor lovi săptămâna viitoare. 

Prin urmare, 16 septembrie devine o zi grea, dar nu prin faptul că se 
împlinesc anumite unghiuri care îl expun pe individ la probleme sociale ce nu au 
soluţii, ci pentru că oamenii prin voinţă proprie îşi complică vieţile se mint, se fură 
sau doresc să-şi dovedească unii faţă de alţii puterea de influenţă. În această zi 
inteligența este folosită în mod negativ sau se va uza de ea în scopul răzbunării sau 
a transformării în victima a unui personaj care ne-a opus rezistenţă în trecut. Răul 
trimis către societate se va întoarce împotriva individului cu aceeaşi intensitate, cu 
acelaşi conţinut, în aşa fel încât, imediat ce i-a fost trimis, îi va oferi acestuia un 
disconfort organic, stări afective complicate sau chiar vize bizare indiferent de 
modul cum va alege să se refacă: somn, odihnă activă, relaxare. 

Astăzi sunt greşite termenele, informaţiile nu sunt transferate în mod optim 
şi cine va lua în sens personal toată această dizarmonie, toată această 
discontinuitate îşi va pune singur eticheta de victimă. Învingătorii acestei zile sunt 
aceia care suferă şi dacă sunt întrebaţi spun cu maximă luciditate care este 
intensitatea durerii pe care o simt. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza orice 
formă de răstălmăcirea a adevărului, de a privi lucrurile în faţă, de a nu ne speria de 
luciditate şi de a nu lua în sens personal anumite eşecuri, discontinuităţi ale 
societăţii sau grupului de apartenenţă în care suntem integraţi. Încercările sunt un 
privilegiu pentru cel care doreşte să evolueze pentru că numai prin condiţionări de 
această factură se produc salturi spectaculoase. 

 
Marţi, 17 septembrie 

Marti 17- 9-2013 10:17 Mercury (Lib) Sex (Leo) Mars 
Marti 17- 9-2013 15:06  Uranus [Ari] Squ (Can) Lilith 
Marti 17- 9-2013 16:57    Luna (Aqu) --> Pisces 
Marti 17- 9-2013 22:38    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 

 
Evidenţierea unor decizii mai vechi. Tergiversare. Înstrăinare. Rupere. 

Refuz. Distrugerea unei speranţe. Vulnerabilitate. Fapte săvârşite fără 
conştiinţă ori care rănesc prin adevăr. Nevoie de clarificare. Disponibilitate 
pentru a intui sau a pune în practică o idee mai veche. Curaj în a spune. 
Greşeală prin exprimare, vorbire, comunicare. 

 
Astăzi se împlineşte careul lui Uranus cu Lilith, care se formează de ceva 

vreme, dar şi sextilul lui Mercur cu Marte când Luna se află pe ultimul segment al 
zodiei Vărsător, dar în Perioada fără direcţie. În preajma orelor 15:00 ea va trece în 
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Peşti, urmând ca seara târziu să împlinească o conjuncţie cu Neptun. Toate aceste 
unghiuri ne aduc în faţa unor situaţii care s-au consumat în săptămâna anterioară, 
dacă sunt de mai mică amploare, sau de la începutul anului încoace dacă privesc 
anturajul lărgit ori segmentul socioprofesional. Astăzi avem în faţa ochilor decizii 
mai vechi care ni se par foarte evidente şi pe care nu le mai putem nega aşa cum am 
făcut-o până acum. Chiar dacă până acum am avut intuiţia că lucrurile până la 
urmă aici vor ajunge, am dorit ca finalitatea să fie alta, am sperat că rezultatul va fi 
altfel.  

Prin implicarea lui Lilith în fereastra crucii cosmică pe semne cardinale, 
suntem în continuare în faţa unor situaţii sociale de o intensă gravitate. Astăzi 
poate surveni o amânare a unor decizii sau înstrăinarea unor bunuri, putem să ne 
confruntăm cu refuzuri dureroase sau cu distrugerea speranţei pe care ne-am 
construit-o în ultima perioadă și chiar dacă am ştiut că această speranţă nu poate 
avea niciun echivalent în realitate, ruperea cu care ne confruntăm azi ne amplifică 
vulnerabilitatea şi ne face să suferim, așa cum s-a mai întâmplat, pentru lucruri pe 
care anterior le-am privit cu aceeaşi reţinere sau aceeaşi durere. 

Sunt invocate aici conversaţii care ar trebui să clarifice anumite lucruri sau 
ipostaze în care oamenii nu mai pot de atâta bine şi vor să fie dezarmant de sinceri 
unii faţă de ceilalţi. Se rănesc prin adevărul pe care doresc să-l spună sau prin 
neputinţa de a evalua consecinţele unei asemenea informaţii. În faţa unui adevăr 
atât de periculos, oamenii dau bir cu fugiţii, se simt dezarmaţi sau, cei mai mulţi 
dintre ei, reacţionează negativ protejându-şi propria sinceritate ori fugind de ceva, 
în speranţa că se mai pot salva. 

17 septembrie poate fi o zi a adevărului care este redat incorect, complicat, 
dureros, negativ, adică în aşa fel încât să nu-l ajute pe individ ori să-i compromită şi 
mai mult imaginea. Pentru că aceste unghiuri se împlinesc la grad perfect când 
Luna se află în perioada fără direcţie este puţin probabil să se valorifice ceva din 
ceea ce se întâmplă acum. Rezultanta acestei zilei va fi vulnerabilizarea accentuată 
a fiinţei în zona spre care îşi îndreaptă acum interesul. Dacă vom fi mai preocupaţi 
de sectorul public, de acolo ne vor veni loviturile cele mai mari. Dacă vom fugi de 
problemele sociale, bucurându-ne cu ceea ce avem în zona intimă acolo se va 
produce ruptura. Lucrurile personale vor fi cele care ne vor trăda sau acestea vor fi 
înstrăinate de un personaj care din dorința de a face curăţenie aruncă la coş 
notiţele mai vechi ce se vor dovedi foarte utile în viitor la finalizarea unei lucrări 
abandonată în anii din urmă. 

Prin urmare, 17 septembrie este o zi care ne va şoca printr-un gen de 
uniformizare a deciziilor ce ne vor leza foarte puternic în zona pe care am 
considerat-o de maxim interes. Dacă ne-am îndreptat atenţia către zona socială de 
acolo ne veni lovitura cea mai puternică ori dacă am preferat să ne petrecem timpul 
într-un cadru intim vom observa că toate aceste lovituri, toate aceste rupturi sau 
răni se vor manifesta foarte aproape de suflet, acolo unde ne-am aşteptat cel mai 
puţin. 17 septembrie este o zi a adevărului spus într-un mod dur, menit să rănească 
prin caracterul său nerafinat ori prin informaţia pe care o pune acum la dispoziţie. 
Oamenii vor fi şocaţi de ceea ce vor auzi şi deciziile spre care sunt îndreptaţi au ca 
scop distrugerea unui bun sau înstrăinarea lui ori risipirea unor speranţe în mai 
bine în care oamenii au investit foarte mult.  

Mulţi vor fi revoltaţi de ceea ce vor descoperi pentru că aceste informaţii au 
fost integrate în decizii care au fost adoptate anterior şi neadevărul care este scos la 
iveală acum s-a constituit ca bază în anumite demersuri publice. 
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Nu va exista astăzi informaţie care să nu fie legată de un spaţiu larg, de un 
episod care se întinde pe o perioadă mare de timp sau pe zona publică, toate ne vor 
şoca prin duritatea cu care vor dori să distrugă un lucru bun pe care am dori să-l 
construim în ultima perioadă. O parte dintre aceste evenimente s-au demarat în 
etape de la începutul anului până acum. Astăzi, 17 septembrie, nu va conta tradiţia 
sau poate nici cât de vechi sunt anumite obiecte sau obiceiuri/tabieturi, ci din rea 
credinţă, din agresivitate sau pentru că sunt şocaţi/bruscați de realitate oamenii 
vor dori să distrugă aceste elemente în care au crezut până acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
experientele de viaţă. Adevărul care vine spre noi acum ne va brusca însă 
experienţa la care ne-a expus este reală chiar dacă ascunderea sa a generat structuri 
sociale sau ipostaze care nu mai pot merge mai departe. Experienţa rămâne şi prin 
ea ne-am definitivat forma pe care o avem acum. 

 
Miercuri, 18 septembrie 

Miercuri 18- 9-2013  6:14    Luna (Pis) Tri (Sco) Venus 
Miercuri 18- 9-2013  7:32    Luna (Pis) Tri (Sco) Saturn 
Miercuri 18- 9-2013  8:03    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 
Miercuri 18- 9-2013  9:26    Luna (Pis) Tri [Sco] North Node 
Miercuri 18- 9-2013 11:02    Luna (Pis) Con [Pis] Chiron 
Miercuri 18- 9-2013 11:53    Luna (Pis) Tri (Can) Lilith 
Miercuri 18- 9-2013 21:16    Luna (Pis) Tri (Can) Jupiter 
Miercuri 18- 9-2013 23:53   Venus (Sco) Con (Sco) Saturn 

 
Inactivarea unor demersuri prin amânarea aplicării lor. Control prin 

raţiune, logică, suprimare, dispreţ, criticism, regulă. Evidenţierea femeii prin 
experienţă sau vârstă. Regretul că puterea este insuficientă. Bucuria că ne-am 
păstrat integri. Valorizarea unui sacrificiu. 

 
18 septembrie va fi marcată de inactivarea unor demersuri prin amânarea 

aplicării lor. În această zi, seara târziu, cu puţin timp înainte ca ziua să se încheie 
Venus şi Saturn îşi vor împlini conjuncţia lor. Întreaga zi vom avea parte, prin 
trecerea Lunii prin primul segment al zodiei Peşti, numai de unghiuri pozitive, 
inclusiv de împlinirea sextilului Lună-Coada Dragonului, prin care se mediază 
tendinţa Nodurilor.  

Mesajul zilei de 18 septembrie devine astfel pozitiv şi amânarea unor 
demersuri nu reprezintă altceva decât şansă de a nu strica ceea ce ne-am propus să 
facem în această săptămână, de a nu distruge ceva prin control excesiv, printr-o 
critică bazată pe informaţii eronate sau incomplete. Astăzi ne dăm seama că nu 
avem suficientă putere pentru a duce mai departe un demers şi regretăm. De partea 
cealaltă, unii vor simţi o imensă bucurie, aceea că au reuşit să-şi conserve din 
evenimentele ultimelor 10 zile ceva intim, personal sau că dacă au suferit o 
nedreptate sunt daţi ca exemplu pozitiv de maturitate, de înţelepciunea la capitolul 
�Aşa da!�. 

Medierea tendinţei Nodurilor prin Nodul de Sud, în situaţia în care în 
preajma Capului Dragonului se află Saturn şi Venus, scoate la lumină o ipostază cu 
adevărat specială a lui 2013, în care evenimentele personale, când ajung pe zonă 
publică, când primesc un nume, o etichetă, când este divulgat conţinutul lor, devin 
spectaculoase, cunoscute sau preluate de foarte mulţi din jur ca reguli de bune 
practici. 18 septembrie este o zi în care femeia este evidenţiată, meritele sale sunt 
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valorificate cu atât mai mult cu cât se află la o vârstă mai înaintată. Vârsta 
reprezintă în 18 septembrie şi un element pozitiv prin care se poate interveni 
asupra celorlalţi, dar şi un model de înţelepciune. Luna şi Chiron vor fi astăzi în 
conjuncţie, chiar în mijlocul zilei şi înţelepciunea de viaţă a persoanelor învârstă, a 
femeilor care au atins un anumit număr de ani, va fi dată ca exemplu sau 
valorificată într-un cadru mult mai lard. 

Dacă, pe de o parte, anumite demersuri sunt inactive, oprite sau amânate, de 
partea cealaltă lucrurile care sunt evidenţiate vor prinde rădăcini puternice. 
Conjuncţia lui Venus cu Saturn pe zodia Scorpion înseamnă rădăcini înfipte în 
putere sau în demersuri la care vom face trimitere de-a lungul lui 2014, atunci când 
vom avea atât de multă nevoie de stabilitate. Dacă la nivel social acest unghi 
indeamnă spre deliberare, în viaţa intimă conjuncţia lui Venus cu Saturn aduce 
împăcarea cuplurilor care au trecut prin confruntări, prin conflicte sau divorţuri, 
stabilirea unor limite clare pe care niciunul dintre cei implicaţi să nu le depăşească. 
De asemenea, 18 septembrie este o zi a regulilor care îl ajută pe individ să obţină o 
şi mai mare putere în mediul de apartenenţă, dar şi o anume stare de confort. 

Prin urmare, 18 septembrie este ziua în care progresăm prin ceea ce nu am 
cunoscut până acum. Pentru că se opresc anumite demersuri care ne ocupau mult 
timp sau ne consumau multă energie avem şansa să vedem ceea ce se află în spatele 
lor sau alţi oameni, alte întâmplări, alte situaţi din explorarea cărora să obţinem un 
statut nou, mult mai puternic şi mult mai viabil decât cel pe care l-am alimentată 
până acum. Lucrurile care vin spre noi astăzi, după ce priorităţile stabilite până în 
ziua de ieri inclusiv s-au oprit, sunt marcate de stabilitate, de succes, de victorie, de 
trăinicie. 

Cei care lucrează cu energia care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare 
spirituală vor observa că 18 septembrie le aduce un gust amar, o dezamăgire faţă de 
tot ceea ce este în această lume şi vor dori să se separe de episoadele pe care le-au 
alimentat până acum în ideea de a se bucura de viaţă. Vor dori să lase în urmă 
această viaţă a lumii fizice, vor urmări să găsească cele mai bune metode prin care 
să oprească această fluctuaţie sau această păcăleală a minţii care spune că 
esenţialul este ceea ce vezi cu ochii fizici. Adâncindu-se în lumea spirituală ei se 
bucură de valorile morale, sufleteşti pe care le-au păstrat până acum, de iubirea pe 
care nu au ştirbit-o sau vândut-o. 

Astăzi descoperim că puterea vine din esenţă şi tocmai de aceea 
recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa lucrurile în voia lor. Cele care 
se opresc au nevoie de mai multă înţelegere, de mai multe informaţii, de lucruri 
suplimentare pe care nu ni le putem însuși decât dacă acestea sunt oprite. 
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Joi, 19 septembrie 
Joi 19- 9-2013  4:50   Venus (Sco) Sex [Cap] Pluto 
Joi 19- 9-2013 14:12     Sun (Vir) Opp (Pis) Luna (Full Luna) 
Joi 19- 9-2013 19:57    Luna (Pis) --> Aries 
Joi 19- 9-2013 20:31   Venus (Sco) Con [Sco] North Node 

 
Reîntoarcere la soluţii mai vechi. Şansa de a acţiona în forţă. Refuz al 

binelui incomod. Teama de indecizie. Emoţie. Explorarea plăcerii. Sancţiune sau 
recompensă pe o plăcere mai veche. Solicitarea de răspunsuri clare la probleme 
sociale. 

 
Astăzi se împlineşte Luna plină pe axa Fecioară-Pești şi mulţi se vor teme de 

lucrurile care nu au fost clarificate nici măcar în ziua anterioară, când a fost un 
mediu astral prielnic pentru aşa ceva. Se tem de propriile indecizii şi refuzul binelui 
pe care l-au construit până marţi, 17 septembrie, îi face să se simtă incomozi. 
Energia suplimentară care vine din împlinirea Lunii pline de acum este privită ca o 
şansă de acţiona în forţă. În felul acesta, avem privilegiul de a ne reîntoarce la 
soluţiile mai vechi pe care nu am putut să le punem în aplicare şi ne automotivăm 
să solicităm răspunsuri clare la anumite probleme sociale pentru care societatea nu 
are încă un răspuns. Suntem motivaţi, pe de o parte, de sextilul pe care Venus şi 
Pluton îl împlinesc, iar, de partea cealaltă, de conjuncţia pe care Venus o face cu 
Capul Dragonului. Astăzi vibrăm de emoţie pentru că ne reamintim lucruri 
importante sau suntem încântaţi de prezenţa numitor fiinţe ori pentru că avem 
acum din partea lor un răspuns clar sau promisiunea că în viitorul apropiat vom 
primi ceea ce am solicitat. 

Când Venus şi Pluton sunt în sextil oamenii sunt interesaţi să câştige mai 
mult sau îşi evaluează mult mai bine munca pe care o prestează la locul de muncă 
sau ocazional faţă de persoane ori grupuri care solicită acest lucru. În acelaşi timp, 
raporturile în care sunt implicate sentimentele devin dintr-odată pasionale, au o 
forţă aparte pentru că se încearcă prin sentiment sau prin stabilirea unui preţ să se 
găsească soluţia pentru problemele cele mai grave cu care se confruntă individul. 
Asta ne va preocupa în 19 septembrie şi lucrurile acestea ne vor îndemna să 
explorăm plăcerea până acolo unde ea să ne ofere rezultate concrete. 

Sextilul Venus-Pluton aduce şi o anume dualitate prin faptul că acolo unde 
soluţiile nu pot fi obţinute prin cele două direcții (plăcere sau bani) ele sunt 
inventate ori un anume personaj este forţat să promită că va găsi soluţia 
profesională ori individul, faţă de el însuşi ori faţă de grupul de apartenenţă, va 
promite că va reuşi să rezolve problema care îi este adusă acum în centrul atenţiei. 

Luna plină din Fecioară ne complica mult atitudinea faţă de muncă, față de 
rezultatele ei şi implicit faţă de banii pe care am putea să-i obţinem ca salariu ori ca 
onorariu pentru anumite servicii pe care le-am făcut. De asemenea, problema 
depozitelor, a rezervelor, a banilor curaţi, a banilor venusieni, va deveni una 
deosebit de importantă în această zi pentru că oricât de mult s-ar strădui să ducă 
problema în zona moralităţii sau în zona spiritualităţii astăzi individul se va lovi de 
bani şi de ceea ce reprezintă banul. 

Pentru că Venus se află în conjuncţie cu Capul Dragonului lucrurile care vin 
spre noi astăzi sunt puternice, ample, dinamice şi pot să se constituie ca o şansă 
specială, că o mână destinului acum când avem cel mai mult nevoie de ea. În egală 
măsură, conjuncţia lui Venus cu Capul Dragonului înseamnă o opoziţie cu Coada 
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acestuia, ceea ce ne spune că tot ceea ce se întâmplă acum, pe acest context astral, 
reprezintă o recompensă a destinului. Fie că suntem deposedaţi de plăcere sau de 
bani, că suntem îndemnaţi să ne folosim puterea într-o anumită direcţie ori că 
tindem spre anumite informaţii şi nu le obţinem, toate acestea fac partea dintr-o 
recompensă a destinului care ne sfătuieşte, ne rafinează şi trebuie să le privim ca 
atare. 

Prin urmare, 19 septembrie este o zi de mare îndrăzneală. Ne reîntoarcem 
la soluţii mai vechi şi simţim că tot ceea ce este atins de necesitatea integrată în 
aceste soluţii cere aplicare ori refuzul unui bine incomod care nu a făcut până acum 
decât să ne alimenteze teama de decizii importante sau nesiguranţa. 

Astăzi solicităm răspunsuri clare la probleme sociale şi aşteptăm să ni se 
răspundă cu aceeaşi monedă. În realitate, astăzi căutam echivalentul succesului, 
vrem să demonstrăm toată această idee de succes pentru a vedea din ce este 
formată. Piesele mai mici sunt aşezate acum în altă ordine şi vedem că pe ele nu 
este ataşată o etichetă abstractă, ci scrie: �plăcere�, �bucurie�, �succes�, �bani�, 
�faimă�, �ambiţie�. Obţinerea acestora, pentru cei care nu le au, sau deposedarea 
lor de cei care le au deja, adică abordarea extremelor reprezintă elementul 
definitoriu al zilei de 19 septembrie şi mijlocul prin care destinul ne ajută să vedem 
mai departe decât am văzut până acum prin succesul faima sau bucuriile pe care le-
am avut sau prin dorinţele pe care le-am îndreptat în direcţia aceasta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a da astăzi dovadă de 
înţelepciune. Forţa Lunii pline răscoleşte lucrurile cu care ne-am hrănit până acum, 
fie prin abundența lor, fie prin dorinţa de a ni le însuşi. Prin conjunctura prezentă 
înţelegem că, dincolo de toate acestea, există adevărata esenţă în căutarea căreia ne 
aflăm. 

 
Vineri, 20 septembrie 

Vineri 20- 9-2013  2:46    Luna (Ari) Sex [Aqu] Juno 
Vineri 20- 9-2013  5:20 Mercury (Lib) Squ (Can) Jupiter 
Vineri 20- 9-2013 11:41    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 
Vineri 20- 9-2013 15:20    Luna (Ari) Con [Ari] Uranus 
Vineri 20- 9-2013 15:56   Venus (Sco) Tri [Pis] Chiron 
Vineri 20- 9-2013 16:08    Luna (Ari) Squ (Can) Lilith 
Vineri 20- 9-2013 18:28   Pluto (Cap) S/D 
Vineri 20- 9-2013 22:17    Luna (Ari) Tri (Leo) Mars 

 
Hotărâri iresponsabile. Abuz din teamă de a pierde integritatea. Revoltă 

împotriva unui sistem. Stricăciuni. Noroc prin dezintegrarea răului. Etapa 
finală a unui demers iniţiat în săptămâna anterioară. 

 
Ajunsă în Berbec, Luna va avea de împlinit o conjuncţie cu Uranus, dar şi un 

careu cu Lilith. În această zi, când Luna participă la careul în T pe semne cardinale 
pe care Uranus, Lilith şi Pluton îl formează, Pluton revin din mersul retrograd, iar 
Mercur şi Jupiter vor fi în careu. De asemenea, foarte aproape de momentul în care 
Luna atinge gradul perfect în conjuncţia cu Uranus, Venus şi Chiron vor fi în trigon, 
făcând din această zi o etapă finală într-un demers iniţiat cel mai devreme în 
săptămâna anterioară. 

Chiar dacă multe dintre aspectele care se împlinesc în această zi sunt 
pozitive, 20 septembrie este ziua hotărârilor iresponsabile. Mulţi se vor îngrijora 
pentru condiţia lor şi vor abuza de încrederea celorlalţi sau se vor îndrepta foarte 
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mult către a profita de faptul că au convins auditoriul, de o informaţiei care le-a 
aparţinut sau pe care au transferat-o, nu pentru că sunt siguri pe ei, ci dimpotrivă 
pentru că sunt controlaţi de teamă de a-şi pierde integritatea. Pentru că sunt 
zdruncinaţi în felul acesta se vor arăta revoltaţi şi nu oricum, ci împotriva unui 
sistem, împotriva grupului de a apartenență sau împotriva unor obiceiuri pe care 
le-au alimentat cu bună ştiinţă în ultima perioadă. 

Dacă ne referim la careul lui Mercur cu Jupiter atunci vom pune la îndoială 
toată judecăţile pe care le vom emite acum. Informaţiile vor fi prezentate haotic sau 
rătăcite prin minte ori uitate în diferite zone ale departamentului în aşa fel încât ele 
să nu mai ajungă la destinaţie. 

Ca şi în ziua anterioară multe din lucrurile acestei zile, prin caracterul lor 
negativ, nu fac altceva decât să ne protejeze de anumite lucruri stranii pe care le-am 
integrat în dimensiunea proprie a vieţii. Astfel, ceea ce vine spre noi cu titlul de 
stricăciune ar putea însemna un mare noroc, iar acest noroc înseamnă a fi 
deposedaţi de un lucru negativ, proces ce poate duce la vindecare sau armonizare 
cu mediul. În felul acesta, mulţi descoperă că parcurg o etapă finală într-un demers 
iniţiat cel mai devreme în săptămâna anterioară, dar în cele mai multe din cazuri 
reprezintă stadiul terminal într-un demers iniţiat încă de la începutul anului 2013. 

20 septembrie este o altă zi în care individul descoperă că este propriul său 
duşman, atunci când pierde, când este deposedat sau când nu merge mai departe 
într-un demers sau propriul său prieten atunci când învaţă din greşelile sale sau 
când se lăsă pe sine pentru a-şi ajuta un apropiat. 

Dacă din careul Mercur-Jupiter se desprind informaţii tangente la uitare, 
nemulţumire, agresivitate verbală, avariţie sau chiar o anume instabilitate psihică, 
trigonul Venus-Chiron vine spre noi cu sensibilitate, vindecare, emoţie, empatie. 

Prin urmare, 20 septembrie ne scoate din rutină şi ne pune în faţa oglinzii 
pentru a vedea care sunt calităţile şi care sunt defectele. Defectele nu sunt alese 
aleator, ci ele vin din careul Mercur-Jupiter, adică dintr-o gândire dezordonată, 
hrănită cu prejudecăţi, cu informaţii false cu atitudini antisociale, refractare, cu 
revoltă împotriva unui sistem, iar calităţile ţin de un anume rafinament spiritual 
care își au sursa într-o nevoie de curăţare sufletească, de deschidere către lucrurile 
care sunt importante ori de stabilizare într-o zonă a confortului psihoemoţional. 

Aceste calităţi coexistă cu defectele indicate anterior pentru a ne scoate în 
evidenţă statutul pe care-l avem ori nivelul de înţelegere sau de cunoaştere. Prin 
toate aceste lucruri pe care le vedem, înţelegem că parcurgem o etapă finală într-un 
demers şi că nu doar ceea ce suntem în acest moment, ci şi faptele care ne 
reprezintă constituie un edificiu la care am lucrat de la începutul lui 2013 până în 
prezent. 

Dacă vom greşi vom da dovadă de abuz, vom hotărî în mod iresponsabil sau 
ne vom lăsa în voia fricii de a pierde integritatea. Revolta împotriva sistemului 
reprezintă un indicator că suntem în dizarmonie, dacă mergem pe calităţi atunci 
nevoia de vindecare va căuta să compenseze toate piedicile pe care nu le-am 
abordat corespunzător, care ne-au tulburat mintea, sufletul, care ne-au compromis 
relaţiile sau care ne-au pus în dificultate în anumite situaţii în această săptămână. 

Prin caracterul pozitiv al zilei vom dori să anulăm aceste stricăciuni, să ne 
cerem iertare acolo unde am rănit, unde am jignit şi să mergem mai departe cu 
fruntea sus pentru că nimeni nu este perfect. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi de exemplul 
lui Iisus acela care ne-a impregnat structurile subtile implicate acum în factorii de 
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decizie cu geniul său. Exemplul său ne spune că suferinţa nu este un obstacol în a 
ne vedea de evoluţia spirituală, de cunoaştere, de liniştea sufletească sau de ţinta 
finală pe care am stabilit-o, ci doar un mijloc prin care se curăţă păcatele. De aceea 
nu are nicio relevanță dacă astăzi ne justificăm rătăcirea prin comportamentul 
indecent al celorlalţi sau lipsa puterii personale. A trăi frumos, în simplitate 
sufletească, nu prin minciuni ţesute într-o dantelă complicată, nu depinde de câtă 
suferinţă există în jur, ci de ceea ce am ales să fim. 

 
Sâmbătă, 21 septembrie 

Sambata 21- 9-2013  2:06    Luna (Ari) Squ (Can) Jupiter 
Sambata 21- 9-2013  4:25    Luna (Ari) Opp (Lib) Mercury 
Sambata 21- 9-2013  8:44  Saturn (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Sambata 21- 9-2013 11:41   Venus (Sco) Tri (Can) Lilith 

 
Soluţie ce nu poate fi aplicată. Evenimente care ne zdruncină prin 

amplitudine, nu prin conţinut. Greşeli în cifre, în calcule, în evaluare. 
Compromiterea factorilor sociali prin impunerea soluţiilor bune într-un context 
nepotrivit. Împlinirea unor demersuri majore. Individul este principalul 
beneficiar. Elogierea destinului personal. 

 
 Ceea ce ieri a însemnat hotărâre iresponsabilă astăzi devine soluţie ce nu 

poate fi aplicată. Dacă ieri am avut de-a face cu împlinirea la grad perfect a careului 
dintre Mercur şi Jupiter, astăzi Luna se va afla în opoziţie cu Mercur şi nu oricum, 
ci în ziua în care Saturn şi Pluton îşi împlinesc sextilul lor. Acest unghi este 
deosebit de important pentru tot anul 2013 pentru că ne aduce în faţa marilor 
evenimente care zdruncină din temelii conştiinţa individuală şi o expune unor 
situaţii sociale complicate, revoltătoare, acelea care ne îndeamnă să greşim în 
calcule, să evaluăm eronat persoanele sau să dăm vina pe altcineva atunci când nu 
avem tăria de caracter să ne recunoaştem o greşeală. 

 Sextilul Saturn-Pluton nu se manifestă doar în ziua de 21 septembrie, ci 
asupra întregii perioade. Acum doar se atinge gradul perfect. Aceste planete având 
o deplasare foarte lentă, practic, o mare parte din an se vor afla în acest unghi, 
participând la reconstruirea unor structuri. Nu ne referim aici la structuri noi, chiar 
dacă Pluton şi Uranus doresc să ne strice tot ceea ce înseamnă tradiţie pentru a 
pune în loc altceva, fără a avea importanţă dacă elementele noi sunt la nivelul celor 
vechi. Saturn şi Pluton prin sextilul lor ne ajută să ne reconstruim structuri care au 
fost distruse prin abuzuri de putere sau să ajute să ne redescoperim destine care au 
fost agasate de suferinţă foarte mare sau de un sistem social ori administrativ 
întreţinut în mod aberant. 

Principalul beneficiar al acestui unghi este individul, cu destinul său, cu 
puterea sa de inserţie sau cu misiunea pe care şi-a ales-o în această viaţă. Din 
nefericire, contextul în care acest unghi se împlineşte scoate în evidenţă o 
compromitere a factorilor sociale, ducând la impunerea unor soluţii într-un context 
nepotrivit. Oamenii își îndreaptă atenţia către viaţa socială, considerând că numai 
comunitatea le poate oferi bucurii depline, solide, trainice. Din nefericire se înşeală 
pentru că Saturn şi Pluton prin sextilul pe care îl împlinesc elogiază destinul 
personal, misiunea individului. 

Putem să aducem în discuţie aici lucrurile care se vor finaliza în săptămâna 
anterioară când Saturn şi Capul Dragonului vor fi în conjuncţie însă nu putem să 
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nu indicăm şi trigonul pe care Lilith îl trimite la Axa Dragonului, iar asta înseamnă 
că mulţi vor fi aceia care vor trăi elogierea destinului personal, dar foarte puţini vor 
înţelege în ce constă acesta. Lucrurile care sunt foarte evidente, ceea ce străluceşte 
foarte tare le vor lua ochii celor care au suferit anterior abuzuri şi vor considera că 
elogierea sau recunoaşterea acestora nereguli reprezintă succesul în sine. În 
realitate, prin evidenţierea lor au şansa de a lansa un mesaj care face parte din 
destinul personal și care anterior ar fi ales o altă cale de exprimare decât se 
întâmplă acum. 

Acum caracterul negativ al perioadei nu-i ajută pe oameni să gândească 
lucid, ci, dimpotrivă, îi urcă dintr-odată pe scenă şi îi îndeamnă să spună lucruri 
pentru care nu sunt încă pregătiţi, deşi le cunosc foarte bine. Ştim însă că universul 
nu face risipă şi atât cât pot transmite va impregna mediul şi va ajuta mult 
persoanele care sunt deschise să primească mesajul acesta. 

Prin urmare, 21 septembrie este o mare zi a anului 2013, una încărcată de 
o semnificaţie aparte pentru individul personal, în aşa fel încât nimic din afară, nici 
măcar evenimentele la care participă, nu-i poate spune mai multe decât îi spune 
inima sa față de tot ceea ce a trăit de-a lungul vieţii. 

Sextilul pe care Saturn şi Pluton îl împlinesc este un aspect destul de rar şi, 
pentru că lucrurile pe care le înţelegem acum vom avea şansa să le revizuim abia 
peste aproximativ 10 ani, astăzi şi nu doar astăzi, ci de-a lungul întregii perioade, 
avem impresia că nu putem să aplicăm nimic din ceea ce gândim pentru că 
lucrurile sunt îndreptate împotriva noastră. În realitate, nu comunitatea este de 
vină, ci noi ne orientăm greşit faţă de comunitate, noi dorim să spunem acesteia 
lucruri care nu o preocupă, noi dorim să-i facem pe cei din jur răspunzători de ceea 
ce nu-i priveşte sau să-i implicăm în anumite demersuri de transformare personală, 
de recunoaştere a unor greşeli, de penitență sau de ispăşire a unor greşeli făcute cu 
mult timp în urmă. 

Acum este elogiat individul care a depăşit un impas, care a învins un 
obstacol, nu pentru a vorbi despre obstacolul respectiv, ci pentru a vorbi de ceea ce 
vroia să spună în momentul în care s-a întâlnit cu obstacolul. După o pauză de 
aproximativ 20 de ani, se reiau anumite discuţii, sunt readuşi în centrul atenţiei 
indivizi care au un mesaj, care vor să spună ceva sau care nu s-au lăsat zdrobiţi de 
obstacolele pe care le-au parcurs în ultimele două decenii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne detaşa de drama 
personală, de a fi în afara suferinţei personale pentru a vedea esenţa de dincolo de 
aparenţe. Ceea ce avem de transmis, rolul pe care-l îndeplinim în contextul în care 
am ales să trăim, misiunea pe care o avem, s-ar putea să nu aibă nimic de-a face cu 
suferinţa care ne-a blocat transmiterea mesajului atâţia ani de zile. Suferinţa 
înseamnă purificarea sufletului, iar mesajul înseamnă înnobilarea locului, sfinţirea 
locului cu amprenta personală. Noi nu trebuie să lăsăm aici amprenta suferinţei, ci, 
după modelul lui Iisus, amprenta celui care a învins suferinţa. 
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Duminică, 22 septembrie 
Duminica 22- 9-2013  1:33    Luna (Ari) --> Taurus 
Duminica 22- 9-2013  7:36    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 
Duminica 22- 9-2013  8:41    Luna (Tau) Squ [Aqu] Juno 
Duminica 22- 9-2013 18:16    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 
Duminica 22- 9-2013 18:32    Luna (Tau) Opp (Sco) Saturn 
Duminica 22- 9-2013 19:22    Luna (Tau) Opp [Sco] North Node 
Duminica 22- 9-2013 21:13    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 
Duminica 22- 9-2013 23:30    Luna (Tau) Sex (Can) Lilith 
Duminica 22- 9-2013 23:44     Sun (Vir) --> Libra (Autumnal Equinox) 

 
Schimbarea priorităţilor. Evaluări făcute din necesitatea de a avea 

stabilitate. Inventivitate. Curaj în a produce schimbări în apele tulburi. Nevoie 
de purificare. Teamă de sancţiune. Alegerea unor fapte care să lase impresia că 
se poate păcăli pedeapsa. 

 
Când Luna va trece în exaltare (Taur) Soarele parcurge ultimul grad din 

Fecioară, urmând ca seara târziu, cu puţin timp înainte ca ziua să se termine, să 
treacă în Balanţă marcându-se echinocţiul de toamnă. Prin acest tandem dat de 
Luna în exaltare Soare în cădere se schimbă priorităţile. Suntem în faţa unui 
moment de cotitură şi mulţi vor considera că a sosit ceasul evaluării. Evaluarea, 
acum, vine dintr-o necesitate: stabilitatea. Mulţi vor fi inventivi şi se vor arăta 
curajoşi în a produce schimbări importante acolo unde apele se dovedesc a fi mai 
tulbure sau mai periculoase. Aceste personaje sunt, în general, fiinţele remarcabile 
care au înţeles, în special în 21 septembrie, care le este rostul, ținta sau misiunea. 
Ştiu că pentru a produce aceste modificări importante în mediul de apartenenţă 
este nevoie de purificarea şi trebuie că toate acţiunile pe care le au să fie 
desfăşurate în absența oricărei frici majore care ar putea să le amplifice 
sentimentul de nesiguranţă. 

Ceilalţi, care nu au înţeles nimic din privilegiile astrale ce ne sunt oferite 
acum, se vor lăsa în voia fricii de sancţiune. Trecerea Lunii prin Taur înseamnă de 
fapt şi atingerea momentului în care ea se află în conjuncţie cu Coada Dragonului, 
adică cu pedeapsa. În felul acesta, alegerile pe care le fac aceste fiinţe care nu şi-au 
înţeles rostul lasă impresia că sunt construite în aşa fel încât să păcălească o 
sancţiune. Gradul anaretic din Fecioară, tranzitat acum de Soare, se suprapune şi 
peste opoziţia Lunii cu Saturn şi peste careul Lunii cu Junon, dar şi peste sextilul 
Lunii cu Chiron sau peste sextilul Luna-Neptun. 

Combinaţia aceasta de pedeapsa în care este invocat în mod special un 
anume episod din trecut cu şansa de a ne îndrepta, de a repara, de a ne cere iertare 
sau de a arăta prin fapte că intenţia trecută nu era atât de negativă pe cât a părut, 
va face din 22 septembrie o zi foarte specială, una încărcată de semnificaţie. 

Mulţi se vor teme azi de boală, alţii se vor teme să nu le fie subminată 
autoritatea ori să nu fie aruncaţi în stradă, să nu li se ia statutul, funcţia, locul de 
muncă, locuinţa ori să nu li se diminueze salariul. Toate acestea sunt date de gradul 
anaretic al Fecioarei şi, dacă scopul sau misiunea pe care o au în această viaţă nu a 
fost clar inserată sau legată de anumite secvenţe ale vieţii personale, ele vor zbura 
astăzi, se vor volatiliza şi vor fi înlocuite de responsabilităţile apăsătoare ale vieţii 
de familie sau responsabilităţile care ne vin pe linie profesională. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în faţa unor împliniri 
neaşteptate, fie că aceste împliniri ne vin prin evaluări sau prin observaţii pe care le 
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facem într-o carte a vieţii sau studiind comportamentul oamenilor, fie ca dintr-
odată ne simţim mult mai deschişi faţă de lucrurile noi sau eliberaţi de înţelesurile 
parţiale ale informaţiilor care au venit spre noi în ziua anterioară. Toate acestea vor 
face parte din noul comportament pe care-l îmbrăţişăm şi care acum, în acest 
interval, până pe 25 septembrie când Luna şi Saturn vor fi în conjuncţie au statut 
de anticameră, de perioadă pregătitoare în faţa unui eveniment major. S-ar putea 
ca, în cazul unora, acest eveniment major să fie discret, dacă asta îşi doresc în mod 
special, însă în vieţile celor mai mulți accentul pe care Saturn şi Axa Dragonului îl 
vor pune pe selecția priorităților îi va îndemna să se arate curajoşi în fața 
schimbărilor care se produc în lume. Fiind impresionaţi de curajul social, vor dori 
şi ei să-şi aducă contribuţia la schimbările care au loc în mediul social, producând 
modificări în apele cele mai tulbure care se deschid la picioarele lor. Prin aceste 
acţiuni vor da dovadă de imprudenţă, alţii de o înţelegere superioară a vieţii, pentru 
că nu doar înţeleg relevanța schimbării acolo unde apele sunt tulbure, ci şi de a 
combate teamă de sancţiune sau de nesiguranţă, pentru a face purificarea aceasta 
trainică, stabilă. 

Conjuncţia Lunii cu Coada Dragonului înseamnă şi confruntarea cu o 
pedeapsă, cu greşeli din trecut sau cu o formă de plată pentru acţiuni făcute în 
taină. Dacă ne referim la făţarnici sau la laşi, atunci faptele lor, vor lăsa impresia că 
pot păcăli pedeapsa, ceea ce nu va duce decât la autoamăgire. Lipsa banilor sau alte 
constrângeri de factură materială ne vor lăsa astăzi impresia că ne-am ales greşit 
prietenii sau anturajul şi că este important să facem o schimbare. Cine amână 
pentru alte vremuri, mai clare, genul acesta de schimbare, bazat pe criteriul banilor 
ori a valorilor materiale, este un individ înţelept. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne dedica iertării. 
Schimbarea priorităţilor dată de tandemul Lună în exaltare versus Soarele în 
cădere are un efect binefăcător asupra acestor structuri morale pentru că numai 
prin folosirea lor fiinţa se ridică din apele tulburi şi se integrează în schimbarea 
calitativă de conştiinţă pe care întreaga planetă o parcurge acum. 
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Săptămâna 23-29 septembrie reprezintă un interval în care individul se află 
faţă în faţă cu problemele sale cele mai intime şi mai greu de depăşit, având de-a 
face cu o accelerare a evoluţiei, ceea ce nu va fi deloc plăcut, nici confortabil şi nici 
ușor de acceptat ori de înţeles. În această săptămână avem de parcurs împlinirea 
celebrei conjuncturii dintre Saturn şi Capul Dragonului în ziua de miercuri, 25 
septembrie, dar şi împlinirea trigonului Soare-Junon, joi, 26, septembrie sau 
trigonul Venus-Jupiter, vineri, careul Venus-Marte, sâmbătă, şi ingresul lui Mercur 
în Scorpion în ultima zi acestei săptămâni. 

Deşi mulţi dintre cei pasionaţi de astrologie sunt tentaţi să privească această 
săptămână pe două fronturi: zona socială, cea dominată de conjuncţia lui Saturn-
Capul Dragonului, şi cea intimă, care va scoate la lumină probleme mari care există 
în cuplu sau între asociaţi, vizibile în special în ultimele trei zile ale săptămânii. În 
realitate, aceste lucruri se adresează unei singure probleme şi anume neputinţa 
individului de a înţelege de ce are vicii, probleme, de ce trebuie să sufere şi de ce 
rezolvarea acestora înseamnă neapărat și depăşirea lor. 

Pentru cei care apelează foarte uşor la putere, care doresc să se impună şi 
care s-au educată de-a lungul vieţii să-şi rezolve probleme numai aşa, aceste 
explicaţii îl obosesc. Aceste personale nu vor înţelege de ce rezolvarea problemelor 
înseamnă depăşirea lor, de ce nu trebuie neapărat să răspunzi cu aceeaşi monedă 
unui personaj recalcitrant, de ce nu trebuie uneori să-i spui că a greşit, ci doar să 
rezolvi acel punct dureros din propria fiinţă care îţi menţine tensiunea. Cel care 
frecvent face apel la putere, la forţă, nu va privi deloc această tendinţă de iertare, de 
repliere, ca fiind una pozitivă şi vor considera că modestia este pentru proşti. 

Încercările acestei săptămâni ne ajută mult să ne deschidem către noi tipuri 
de relaţii, să înţelegem unde abuzăm de putere, care este primul semn în care ne 
folosim de dreptul de a decide, cine trăieşte şi cine moare sau când înţelegem greşit 
responsabilităţile de familie ori rolul pe care partenerul de viaţă sau asociatul îl are 
în acest context. 

23-29 septembrie 2013 este o săptămâna care ne arată problemele personale 
şi nu doar atât ne spune că acestea sunt obstacolele pentru care nu reuşim să avem 
o viaţă împlinită sau din cauza cărora nu ştim ce există dincolo de orizont sau 
dincolo de teamă. 

Nu doresc să anticipez ceea ce este înserat în analiza aplicată fiecărei zile, 
însă doresc să subliniez această componentă personală care se regăseşte din belşug 
şi în conjuncţia lui Saturn cu Capul Dragonului şi care din înţelegerea lor ne poate 
oferi o nouă perspectivă a lucrurilor şi o dovadă în plus a faptului că modestia nu 
este pentru proşti, pentru simplul fapt că proştii nu au găsit-o încă. Aroganţa, 
vanitatea, mândria, infatuarea, minciuna, prefăcătoria sunt elementele care se 
integrează în termenul generic de prostie, care o umplu și o definesc, cele care ucid 
fără drept de apel modestia pentru a da viaţa proverbului: �Prostul dacă nu este şi 
fudul, nu este prost destul!”. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne 
apropia mult mai mult de modestie, de a o invoca în multe situaţii dificile pe care le 
parcurgem pentru a ne automotiva să iertăm. Iertarea nu trebuie neapărat 
declarată. Este suficientă adoptarea acestei atitudini mentale sau afective pentru ca 
ecoul subtil să genereze efectele cele mai bune. 
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Luni, 23 septembrie 
Luni 23- 9-2013  2:41    Luna (Tau) Opp (Sco) Venus 
Luni 23- 9-2013  8:25    Luna (Tau) Squ (Leo) Mars 
Luni 23- 9-2013 10:12    Luna (Tau) Sex (Can) Jupiter 

 
Accelerare. Implementare. Curajul de a naviga în ape tulburi. Deschidere 

către noi tipuri de relaţii. Activarea procesului de ştergere. Identitate falsă. 
Emancipare. 

 
Debutul săptămânii se realizează cu accesul la noi tipuri de informaţii. Luna 

se află acum pe ultimul segment al zodiei Taur şi împlineşte azi trei aspecte: o 
opoziţie cu Venus, un careu cu Marte şi un sextil cu Jupiter. Ceea ce se conturează 
prin unghiurile împlinite astăzi poartă titlul generic de accelerare. Sunt accelerate 
anumite intenţii pe care nu am reuşit să le formulăm clar în săptămâna anterioară 
sau anumite sancţiuni, nemulţumiri pe care le avem faţă de anumite persoane cu 
factor de deciziei în zona socială. Aceste situaţii care ne revin în minte acum poartă 
amprenta conjuncturilor ce nu pot fi rezolvate în 2013 şi care vor trece printr-o 
transformare spectaculoasă în 2014. În general, este vorba despre probleme de 
conştiinţă, acelea pe care individul nu a avut curajul să le formuleze aşa cum le 
simte. Acum lucrurile sunt foarte clare şi pentru el, dar la fel de clare şi pentru cei 
din jur. Pe acest fond curiozitatea anturajului va face în aşa fel încât să i se solicite 
individului să-şi deschidă sufletul, să spună care sunt nemulţumirile sale, să facă o 
listă de revendicări, dar, în mod paradoxal, acesta să nu poată face acest lucru. 
Gândind aşa, faţă de sine, el dă dovadă de curaj, însă curajul său nu-l ajută să se 
exprime prea bine, ci doar să-şi pună ordine în gânduri şi să-şi implementeze, să-şi 
aşeze într-o anumită succesiune ideile care până acum erau împrăştiate peste tot 
prin minte. 

În felul acesta, el se deplasează, ca şi în săptămâna anterioară, în ape tulburi. 
Apele tulburi pot fi ape moarte, care nu-i conferă individului decât o vagă senzaţie 
de plutire sau absenţa unui pericol şi, de aici, ideea de relaxare, dar apele tulburi 
pot ascunde în adâncurile lor animale periculoase care să aştepte primul moment 
vulnerabil al individului când să-l atace şi să-l învingă. Această componentă este 
însă foarte dureroasă şi nu se adresează tuturor oamenilor pentru că nu toţi sunt 
vinovaţi de lucrurile care le vin în minte acum. Mulţi îşi amintesc agresiunile la care 
au fost expuşi de la începutul anului până acum, lucrurile pe care au încercat să le 
rezolve în sensul de a nu mai simţi atât de păgubos, dramatic sau complicat sau pur 
şi simplu de a se situa în afara zonei de conflict cu care se pare că nu are prea multe 
în comun. 

În felul acesta, ziua de 23 septembrie îl ajută pe individ să se deschidă către 
noi tipuri de relaţii. Poate, astăzi, nu va trece la acţiune, dar în mod sigur lucrurile îi 
vor fi mai clare, va fi mai curajos, mai îndrăzneţ şi va simţi că, procedând în felul 
acesta, se emancipează. Dacă forţează lucrurile atunci nu va face altceva decât să-şi 
activeze un proces periculos care l-a curtat de la începutul anului încoace. 
Agresiunile la care a fost expus fac parte din procesul de ştergere a identităţii 
personale şi implementarea unei identităţi false individului. Dacă nu ştie să se 
oprească, dacă va merge prea departe cu intenţiile sale, dacă va fi prea egoist sau 
vanitos sau superficial, considerând că dacă tot este loc atunci poate să meargă 
până la capăt, îşi va însuşi o parte din aceste mijloace periculoase şi va împlini, prin 
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voinţa proprie şi mijloace specifice, ceea ce adversarii nu au reuşit cu resursele lor 
de la mijlocul anului şi până acum. 

Prin urmare, 23 septembrie constituie, ca şi ziua de marţi, 24 septembrie, 
un preambul la ceea ce se va împlini în ziua de 25 septembrie, când Saturn şi Capul 
Dragonului vor fi în conjuncţie. Acum se accelerează procesul de emancipare şi prin 
lucrurile pe care individul doreşte să şi le clarifice, să şi le ordoneze există riscul, 
dacă se depăşeşte o anumită limită, să se activeze un proces de anulare a identităţii 
adevărate şi implicit a muncii reale şi valoroase pe care individul a depus-o, în 
special din iunie încoace. Ceea ce este răscolit sau informaţiile care sunt atinse 
acum, pentru a putea fi puse în ordine, sunt încărcate de nemulţumire, de durere, 
de un compromis sau de un resentiment. Lucrurile acestea, aşezate în ordine, 
promit linişte individului, însă nu pot promite o temperare a mediului social. Prin 
faptul că se aşează într-o ordine clară promit individului o limpezire a gândurilor. 
Adversarii însă rămân, iar ei acţionează prin aceleaşi metode. Cei care sunt rătăciţi, 
care sunt prea egoiști sau nu au măsură în acţiunile pe care le fac, cei care 
consideră că totul li se cuvine de vreme ce le trece prin faţa ochilor, vor fi 
vulnerabili în această zi şi devin exemplele negative pe care torţionarii le oferă 
mulţimii speriate. Chiar dacă există acest risc acum, trebuie să acceptăm că 
reorganizarea în cadrul grupului de apartenenţă este necesară, că trebuie să punem 
un pic lucrurile la punct, nu numai în raport cu propria persoană, ci şi în 
intimitatea lărgită, adică în cadrul grupurilor de apartenenţă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a descoperi astăzi măsura 
curajului. Atunci când curajul este abordat fără limite se încalcă liberul arbitru al 
celorlalţi, li se striveşte intimitatea şi deci dreptul la a-şi folosi ceea ce au atunci 
când sunt văzuți, urmăriți sau când se expun. Cei care nu sunt atenţi astăzi, prin 
expunerea pe care o abordează şi, implicit, din cauza lipsurilor, au toate şansele să 
devine traumatizaţi de tot ceea ce li se întâmplă. 

 
Marţi, 24 septembrie 

Marti 24- 9-2013 10:15    Juno (Aqu) S/D 
Marti 24- 9-2013 10:34    Luna (Tau) --> Gemini 
Marti 24- 9-2013 13:35     Sun (Lib) Tri (Gem) Luna 
Marti 24- 9-2013 16:53    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 
Marti 24- 9-2013 18:06    Luna (Gem) Tri (Aqu) Juno 

 
Ignorarea adevărului evident. Atracţie către acţiuni care generează 

consecinţe dramatice. Tristeţe. Regret. Acceptare tacită. Contactul cu 
universalul. 

 
Înainte ca Luna să intre în Gemeni, Junon va reveni din mersul retrograd, 

aducând o redresare a relaţiilor care au fost în ultima perioadă compromise prin 
neadevăruri sau abuzuri de factură emoţională. Trecând în Gemeni, Luna îi 
îndeamnă pe oameni să ia lucrurile mai în uşor, să fie mai puţin responsabili cu 
munca lor sau mai puţin îngrijoraţi faţă de resursele pe care le au ori dispuşi să-şi 
extragă bucurii din orice activitate le iese în întâmpinare. Prin această tendinţă nu 
se face altceva decât se ignoră adevărul care este evident, adică lucrurile care au 
avut o anume greutate în ultima perioadă. Prin caracterul distractiv al acestei zile 
se urmăreşte evidenţierea acestor elemente pe care, în ultima perioadă, le-am 
considerat ca fiind surse ale conflictului. 
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Cu alte cuvinte, se revine la problemele care au fost evidente în primele trei 
săptămâni ale lunii iunie. Junon se află în mers retrograd de pe 15 iunie şi cam de 
atunci au început o serie de probleme relaţionale generate de confuzie de termeni 
sau de direcţie ori puse pe seama unui neastâmpăr pe care-l simte individul care 
nu-şi mai încape în pene de bucurie sau care nu mai are limite în acţiunile sale. Ne-
am simţit atraşi către acţiuni care au generat consecinţe dramatice, mai evidente 
decât cum s-a-ntâmplat de la începutul anului până pe 15 iunie 2013 și care au 
transformat micile tensiuni în probleme de factură relaţională. 24 septembrie 
devine o zi de tristeţe. Regretul, de asemenea, este abordat astăzi pentru că atunci 
când se află în fața unei redimensionări a fiinţei, atunci când conştiinţa îşi extinde 
câmpul, omul se sperie şi contactul cu universalul, cu necunoscutul îl duce în 
postura de a bate în retragere, de a se îngrozi de lucruri pe care nu le cunoaşte şi de 
a considera că necunoscutul nu are alt scop decât să-l lezeze. 

Există însă şi oameni care se simt bine prin expansiune pozitivă, atunci când 
îşi îmbogăţesc nivelul de cunoştinţe şi sunt uşor de recunoscut prin dorinţa avidă 
de cunoaştere pe care o au, prin nevoia de expansiune în segmentele cultural, 
psihoemoţional său spiritual. Doar ei vor accepta astăzi, fără opoziție, expansiunea 
conştiinţei şi chiar dacă nu vor greşi, judecând altfel problemele celorlalţi, oferind 
alte tipuri de recomandări, de sfaturi, de soluţii, în ceea ce priveşte viaţa personală, 
se întorc și ei, asemenea celorlalți, la durerea pe care au resimţit-o la începutul 
verii. În plus față de oamenii comuni, aceste persoane ignora adevărul evident al 
celorlalţi pentru a-i proteja şi pentru a le oferi senzaţia că necunoscutul nu este 
neapărat o forţă agresivă îndreptată împotriva lor. 

Piramida de aer pe care o construiesc Luna, Soarele şi Junon, astăzi, când 
Junon îşi revine din mersul retrograd, înseamnă o urmă pozitivă. Această 
redresare, această revenire la normalitate lasă azi o urmă plăcută, interesantă, 
constructivă şi până şi pasul înapoi sau frica de noutate ar putea să aiba o 
interpretare sau o conotaţie pozitivă pe care individul să o exploreze acum la 
maximum. 

Prin urmare, 24 septembrie reprezintă o zi de revenire la normalitate. Nu 
ne referim aici la starea generală a lucrurilor, ci doar la anumite episoade de factură 
afectivă care sunt integrate în secvenţa consumată în ziua de 25 septembrie, când 
Saturn şi Capul Dragonului vor fi în conjuncţie, cea care poartă amprenta ignorării 
adevărului evident. Toate lucrurile care vin spre noi în 24 septembrie vor purta 
această amprentă a desprinderii de lucrurile care sunt foarte clare pentru că 
schimbarea tipului de deplasare a acestui asteroid, înseamnă şi a privi lucrurile din 
alt unghi. Or, dacă până acum, din 15 iunie de când Junon a intrat în mers 
retrograd, ne-am obişnuit cu o anumită stare de tensiune în care nu neapărat 
persoana în sine era vinovată, cât situaţia sau conjunctura pe care o hrănea, acum, 
dintr-odată, nu situaţia este vinovată, ci persoana, şi explorând această atracţie 
către a privi lucrurile din alt unghi ajungem în faţa unor situaţii care generează 
consecinţe dramatice.  

Pentru unii aceste consecinţe dramatice înseamnă doar tristeţe, pentru alţii 
regret, însă cei care sunt în totalitate pozitivi acceptă tot ceea ce li se întâmplă 
pentru că ştiu din experienţa lor că necunoscutul nu este neapărat o forţă 
îndreptată împotriva lor. 24 septembrie are însă o componentă periculoasă care 
este legată de tristeţe şi care se adresează celor care lucrează cu energia sau care 
sunt pasionaţi de ezoterism. Unii dintre aceştia consideră că dacă fac 5 meditaţii pe 
lună sau dacă au citit 25 de pagini dintr-o carte de ezoterism ştiu să lucreze cu 
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informaţiile subtile şi sunt, de asemenea, în măsură să judece tristeţile celorlalţi. 
Aceasta nu este altceva decât o dovadă de aroganță pentru că până şi aceşti oameni 
care se află pe calea spirituală şi ar trebui, practic, să lucreze cu alte informaţii, sunt 
loviţi de tristeţe, de amărăciune, de teamă de viitor, au şi ei fobii său limite pe care 
uneori nu sunt în stare să şi le depăşească singuri. 24 septembrie este chiar şi 
pentru aceşti oameni o zi de observare a limitelor pe care le au. Sunt câştigaţi aceia 
care înţeleg că aceste limite trebuie din nou explorate chiar dacă au mai făcut asta 
de câteva ori de pe 15 iunie încoace. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne dedica postului de 
gânduri. A suprima fluctuaţiile mentale sau a le tempera înseamnă a ne proteja de 
şocul pe care îl resimţim de fiecare dată când o planetă îşi schimbă direcţia de 
deplasare. Astăzi nu ne ajută prea mult să ne hrănim cu acele lucruri care ne spun 
că dacă privim din alt punct de vedere suntem în mod obligatoriu avantajaţi. 
Tocmai de aceea dacă punem stop pe aceste gânduri şi lăsăm sentimentele să se 
aşeze în voia lor după o comandă subtilă suntem câştigaţi. 

 
Miercuri, 25 septembrie 

Miercuri 25- 9-2013  7:11    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 
Miercuri 25- 9-2013  8:00    Luna (Gem) Sex [Ari] Uranus 
Miercuri 25- 9-2013 15:57  Saturn (Sco) Con [Sco] North Node 
Miercuri 25- 9-2013 22:22    Luna (Gem) Sex (Leo) Mars 

 
Dezvoltare personală. Nevoie de schimbare. Abuz de putere. Uzarea de 

dreptul de a decide cine moare şi cine trăieşte. Complicaţii financiare. 
Extinderea puterii prin asimilarea de noi zone/teritorii. Salt al conştiinţei. 
Inventivitate. Revigorare prin noutate. 

 
Am ajuns şi în ziua în care se împlineşte aspectul la care facem trimitere de 

câteva luni încoace. Este vorba despre împlinirea conjuncţiei dintre Saturn şi Capul 
Dragonului care se va consuma la ora 15:57, pe gradul 9 Scorpion. Ceea ce 
predispune acest unghi nu se adresează în mod special zilei de 25 septembrie, ci 
întregii perioade, ba chiar întregului an 2013 şi, prin consecinţele acţiunilor pe care 
le patronează, asupra întregii perioade care se întinde pe o distanță de câțiva ani.  

Totuşi 25 septembrie, că la ea ne referim aici, va fi marcată de dezvoltarea 
personală. Astăzi, prin nevoia de mai bine, de mai mult, de mai corect, oamenii se 
lasă în voia schimbării. Însă această schimbare nu vine în mod special din 
conjuncţia lui Saturn cu Capul Dragonului, ci din energia Lunii ce se află acum în 
plin tranzit prin Gemeni. Avem o periculoasă nevoie de mişcare, de spaţiu, de 
rezerve, de bani, de cunoştinţe şi atunci când invocăm una sau mai multe situaţii de 
genul acesta, pentru că ne sunt puse atât de uşor la dispoziţie, să nu ştim ce să 
facem cu ele. Survine, astfel, o agitaţie inutilă, o risipire a energiei pe întâmplări 
sau conjuncturi care nu au nicio finalitate.  

Mulţi, pentru că în această perioadă se confruntă cu situaţii care generează 
repercusiuni pe termen lung, vor dovedi că abuzează de putere. Aceştia vor 
pretinde să li se plătească dreptul la atenţie, vor pretinde celor din jur lucruri pe 
care aceştia nu le pot da şi îi vor constrânge pe motiv că au drept de decizie asupra 
lor. Cei care sunt mai slabi de îngeri sau care în general sunt învăţaţi să privească 
noutatea cu teamă, îi vor crede şi vor şi transmite mai departe informaţia că aceştia 
dispun de dreptul de a decide cine moare şi cine trăieşte. 
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În realitate, prin conjuncţia lui Saturn cu Capul Dragonului se ridică vălul 
iluziilor şi intrăm în contact cu informaţii dure prin caracterul lor real sau încărcate 
de spaimă, de groasă ori de tristeţe prin perspectiva pe care o anunţă. Nu contează 
că, fiind vorba de Scorpion, se va face trimitere la puterea de influenţă, la o 
autoritate militară sau la o complicaţie de natură financiară. Important este că 
acest unghi instigă la extinderea puterii prin asimilarea de noi zone sau teritorii. În 
funcţie de cum am folosit de-a lungul verii lucrurile pe care le invocăm în această zi, 
la fel le vom folosi şi în această zi în mod concentrat şi prin aceleaşi explicaţii sau 
prin intermediul aceloraşi persoane. 

Dacă Saturn în Scorpion aduce abuzul de putere sau nevoia de a aşeza 
lucrurile după acest criteriu, de a construi structuri ale societăţii care să atingă un 
apogeu al forţei de exprimare ori să deţină patronajul asupra unor regiuni, Capul 
Dragonului în Scorpion, în contrast cu materialismul generat de poziția lui NS în 
Taur, îl îndeamnă pe individ să fie idealist. Aceste două energii sunt incompatibile 
şi, prin faptul că ele sunt în conjuncţie, deci sunt constrânse să acţioneze combinat, 
înţelegem că avem de-a face fie cu o mare păcăleală a destinului, fie cu o exprimare 
de o forță și o profunzime care vor șoca.  

Acei care dovedesc abuz de putere, vor vorbi despre idealism pentru că 
auditoriul trebuie să renunţe la propriile bunuri materiale în favoarea lor. Cei care 
vorbesc despre astfel de lucruri acum, nu le fac, iar cei care le fac nu vor vorbi 
despre idealism, nu vor vorbi despre lucruri care se exprimă în contrast cu o 
valoare pe care o acuză sau pe care susţine că o marginalizează, ci vor vorbi despre 
un salt al conştiinţei. 

Cei care vorbesc despre necesitatea de a renunţa la valorile materiale, la bani, 
la proprietăţi la ataşamente, de fapt arată o puternică disonanță care există între 
tendinţa de a abuza de putere şi îndemnul destinului de a se separa de ea. Cei care 
lucrează cu energia sau care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare spirituală 
ştiu foarte bine că acum, în această perioadă, se vorbeşte despre un salt al 
conştiinţei şi nici într-un caz de tendinţa de a îmbrăţişa idealizarea, ca soluţie a 
tuturor problemelor pe care le avem. Nu faptul că ne obişnuim să trăim mai puţin, 
nu faptul că urmărim să ţinem dietă, că am scos carnea din alimentaţie, nu că nu ne 
mai uităm la televizor ori că am renunţat la fumat constituie saltul spectaculos 
generat de această energie, ci faptul că am înţeles în ce constă pericolul obiceiurilor 
vechi. 

În faţa unor situaţii de genul acesta oamenii se vor arăta extrem de revoltaţi, 
de duri, de agresivi, iar această agresivitate depăşeşte cu mult cadrul acestei zile 
pentru că această conjuncţie se formează de ceva vreme. În felul acesta, am avut 
timp să explorăm revolta prin limbaj, prin acţiuni sau prin fapte cu caracter social, 
dând dovadă de inventivitate şi urmărind să ne revigorăm mijloacele de expresie 
sau modalităţile de acţiune prin noutate. Dacă rezultatul nu produce un salt al 
conştiinţei, adică să înţelegem de ce am trăit ceea ce am trăit şi de ce a trebuit să 
renunţăm, conjuncţia lui Saturn cu Capul Dragonului nu va face altceva decât să 
pună o altă greutate pe un suflet încercat de vremuri, fără a-l putea ajuta să facă 
saltul, adică să se desprindă de sursa suferinței sale. 

Din nefericire, şi domeniul acesta al ezoterismului este plin de saltimbanci, 
de bufoni sau de acrobaţi care păcălesc oamenii şi le succes minţile făcându-i să se 
uite gură-cască la ce podoabe semantice pot debita. Dacă aceşti indivizi, care până 
acum au avut dreptul să se joace cu minţile celorlalţi, erijându-se în lideri de opinie 
şi laudându-se cu numărul de adepţi sau cu numărul de cărţi pe care l-au publicat 
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ori cu diplomele pe post de legitimaţii de intrare la circ pe care le-au obţinut, nu 
înţeleg necesitatea de a produce o schimbare existențială, în sensul că să le 
povestească celorlalţi că lucrurile pe care le-au făcut ei, de la un punct încolo sunt 
minciuni, nu vor face altceva decât vor trece într-un alt stadiu al abuzului, 
dovedindu-se, ca şi până acum, foarte inventivi în a manipula informaţia şi a o 
îmbrăca în straie noi. 

Chiar şi pentru aceştia 25 septembrie este o zi de sărbătoare, însă această 
sărbătoare le este ca un carnaval care consumă toată visteria sau ca o piesă de 
teatru prezentată pe strada unde actorii sunt la mâna celor care le aruncă din când 
în când câte un ban. Indiferent de calitatea lucrurile care vin spre noi în această zi, 
indiferent de mesajul acestei conjuncţii dintre Saturn şi Capul Dragonului lucrurile 
pe care le hrănim în această zi şi care nu vin doar acum, ci care îşi au rădăcinile de-
a lungul verii, au o remanență puternică asupra conştiinţei şi generează acţiuni pe 
termen lung. Asta înseamnă că o parte din lucrurile care vor atinge un vârf în ziua 
de 25 septembrie au integrate întâmplări sau personaje care şi-au făcut de cap de-a 
lungul verii. 

Aşa cum se poate constata nu este prea mult de spus despre această 
conjuncţie între Saturn şi Capul Dragonului, având în vedere că saltul conştiinţei 
presupune înțelegerea cauzei pentru care am îmbrăţişat viciul şi necesitatea de a ne 
desprinde de acesta. 

Din perspectiva conjuncţiei Saturn-Capul Dragonului este mai puţin 
important ce ne aşteaptă dincolo de acest salt al conştiinţei, important este că el să 
fie realizat într-un mod adecvat. Cine nu procedează în felul acesta are de-a face cu 
orice altceva, numai cu un salt al conştiinţei nu şi nu neapărat că sunt mai puţin 
avantajaţi decât cei care înţeleg mecanismul acestei conjuncţii, ci altfel, pentru că ei 
își iau din conjunctura astrală de acum ceea ce consideră ca trebuie acum, adică 
aruncă ciocolata și pastrează staniolul. 

Cei care sunt leneşi şi care nu urmăresc lucruri de genul acesta vor avea o zi 
marcată de noutate, o zi în care vor lupta împotriva rezervelor pe care le-au avut şi 
care va excela prin conversaţii, prin întâlniri, prin consum nervos, prin nevoia de 
celălalt, nu neapărat pentru a-i împlini anumite aşteptări, ci pur şi simplu pentru a-
şi petrece timpul, pentru a-şi consuma energia sau, în cazul anumitor personaje 
dubioase, pentru a-şi ascuţi gheruţele. 

Prin urmare, 25 septembrie devine o zi foarte importantă din această 
perioadă, dar şi din cadrul anului 2013, pentru că va găzdui conjuncţia dintre 
Saturn şi Capul Dragonului. Ne referim aici la Nodul median, pentru că acesta se 
adresează destinului terestru şi abia după ce am înţeles mesajul destinului terestru 
ne putem îndrepta conştiinţa către o zonă mult mai mare de manifestare, aceea 
care poartă denumirea de destin cosmic. Există pe această planetă fiinţe care 
lucrează cu Nodul adevărat, însă sunt foarte puţine şi cele mai multe dintre ele se 
adresează opiniei publice doar într-o anumită perioadă a vieţii, atunci când 
destinul lor cere împlinirea prin transferul unui mesaj. Cei mai mulţi dintre noi ne 
ducem zilele căutând sensul vieţii pe care o avem, punând întrebări despre 
însemnătatea şi rostul suferinţelor pe care le traversăm ori de ce nu avem şi noi o 
turmă de capre aşa cum au toţi vecinii.  

Conjuncţia lui Saturn cu Capul Dragonului înseamnă în mod principal un 
salt al conştiinţei, iar acesta presupune obligatoriu îndeplinirea a două condiţii: să 
înţelegem de ce am fost atinşi de greşeală, de viciu sau de dizarmonie şi apoi să 
înţelegem de ce este necesar să ne separăm de toate acestea. Asta înseamnă că am 
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fost atinşi de viciu pentru că am lucrat cu energii inferioare şi ne desprindem de ele 
pentru că dorim să explorăm calităţile fiinţei care cer un alt areal, alt spaţiu, care 
sunt orientate către expansiune şi care, prin utilizarea lor, vor trage conştiinţa după 
ele. Conştiinţa este cea care se bucura de toate beneficiile Creaţiei însă ea nu poate 
obține totul de una singură, ci doar prin intermediul acestor instrumente. Saltul 
conştiinţei înseamnă trecerea pe un nivel superior fără obiceiurile care au fost 
definitorii pentru nivelul anterior.  

Unii confundă această ipostază (saltul conştiinţei), care reprezintă o mişcare 
ascendentă, cu ipostaza în care se utilizează energiile noului nivel. Saltul este o 
deplasare către un nivel superior, ceea ce este altceva decât a fi acolo şi a lucra cu 
instrumentele pe care le cere nouă poziţie. Saltul conştiinţei nu va garanta însă şi 
stabilizarea fiinţei pe noul nivel, care presupune alte mijloace de expresie, un alt 
probatoriu, alte încercări. 

Ziua de 25 septembrie va fi, astfel, dominată de tendinţa de a abuza de 
încredere pentru că azi oamenii vor uza de dreptul de a decide cine să moară şi cine 
să trăiască. Mulţi îşi vor extinde aria puterii lor prin asimilarea de noi cunoștințe, 
de noi zone sau de noi teritorii îndreptându-se către anumite segmente care promit 
o îmbogăţire. 

Ceea ce se întâmplă pe 25 septembrie reproduce o parte din schema 
energetică pe care o regăsim în rugăciunea �Tatăl nostru�. Ea se referă la iertare, 
adică să primim graţia divină pe măsura iertării pe care am arătat-o celorlalţi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne risipi în detalii. Când 
conştientizăm că am greşit, când ni se spune că am fost în eroare când înţelegem că 
fapta a fost atinsă de greşeală să ne oprim şi să o judecăm pe această din 
ambivalența cerută de saltul conştiinţei: să înţelegem de ce am fost atinşi de 
greşeală şi de ce este nevoie să nu o mai repetăm. 

 
Joi, 26 septembrie 

Joi 26- 9-2013 14:21    Luna (Gem) Tri (Lib) Mercury 
Joi 26- 9-2013 22:24    Luna (Gem) --> Cancer 
Joi 26- 9-2013 22:29     Sun (Lib) Tri (Aqu) Juno 

 
Negociere. Revenire la sentimente mai vechi. Renegocierea unei poziţii 

sociale. Tendinţa de a anula un proces major doar pentru că ceea ce este în faţă 
este greu, iar ceea ce ne tentează este uşor. 

 
26 septembrie este o zi de negociere. Prin ceea ce vine spre noi astăzi 

considerăm că ni se dă un ultimatum în privinţa unor sarcini profesionale sau în 
planurile pe care ni le-am stabilit de unii singuri în săptămâna anterioară. Astfel, 
Pentru a grăbi rezultatul pe care-l urmărim negociem cu toată lumea sau facem ca 
toate discuţiile pe care le purtăm să fie marcate de această tendinţă. Indiferent de 
direcţia spre care ne îndreptăm, în această zi renegociem o poziţie socială. Vrem 
mai multă atenţie de la cei din jur sau urmărim să smulgem o declaraţie sau o 
promisiune care se poate materializa printr-un avantaj concret în viitorul apropiat. 

În realitate, ceea ce vine spre noi în această zi, când Soarele şi Junon îşi 
împlinesc trigonul lor, ia înfăţişarea unei tentaţii teribile. Junon, abia revenită din 
retrogradare, îşi dă seama că prietenii în care au investit din 15 iunie încoace s-au 
dovedit nepotrivit cu intenţiile pe care le are sau că sunt falşi, mincinoşi ori 
profitori. Acum are nevoie de un auditoriu, de susţinere, de cunoştinţe, de tot felul 
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de persoane în jur pentru a pune în aplicare ambiţiile pe care şi le-a dezvoltat sau 
pentru a duce mai departe un proiect foarte îndrăzneţ ce a atins în 25 septembrie 
un vârf. 

Asta înseamnă că 26 septembrie va fi o zi de dilemă. Nici nu putem renunţa 
la lucrurile în care am investit până acum pentru că este nevoie de materie primă, 
este nevoie de susţinere, dar nici nu putem să promitem celor implicaţi că vor fi în 
primul rând atunci când se vor acorda premiile. În felul acesta, 26 septembrie va fi 
marcată de intenţia de a anula un proces major doar pentru că ceea ce avem în faţă 
este greu sau dificil de înţeles, iar ceea ce ne tentează este mult mai uşor sau 
accesibil. Prin beneficiile care ne sunt promise acum va exista şi tendinţa de a ne 
împrieteni cu cei pe care i-am folosit în ultima perioadă sau care ne-au folosit, de a 
restabili o relaţie încordată şi de a ne zâmbi ori de a ne încuraja că până la urma 
lucrurile vor fi bune. 

În realitate, trecerea Lunii în Rac îi va face pe oameni şi mai suspicioşi. Se 
vor suspecta unii pe alţii, că nu sunt sinceri, că nu au fost niciodată sinceri şi că îşi 
promit că ipostaza de faţă să fie ultima pe care o parcurg în formula aceasta. 
Trigonul Soare-Junon, când Junon este direct, va face în aşa fel încât această 
promisiune să se împlinească. Însă lucrurile care vin din urmă, care-l grăbesc pe 
individ, care-l constrâng să negocieze pe ultima sută de metri un avantaj sau un 
succes, nu-i permit să-şi împlinească astăzi acest deziderat, ci începând cu 
săptămâna urmatoare. 

Prin urmare, 26 septembrie vine spre noi cu tendinţa de a vorbi mult, de a 
răstălmăci adevărul, de a transfera informaţii de la un departament la altul sau de a 
împărtăşi fără pic de discernământ secretele prietenilor ori de a încălca o 
promisiune. În realitate, prin acest mod de a divulga secretele celorlalţi, nu facem 
altceva decât să intervenim cu propria măsură într-o negociere. Asta avem de oferit 
şi aşteptăm din partea auditoriului o recompensă pe măsură. Nu facem altceva 
decât să revenim la un schimb mai vechi. Şi prin schimbul pe care-l facem să 
urmărim adjudecarea unei noi poziţii sociale. Această poziţie socială va avea o mai 
mare greutate cu cât suntem mai implicaţi în viaţa publică. 

Spre seară, când Luna va trece în Rac, orice compromis pe care-l facem de-a 
lungul zilei se va răzbuna şi va hrăni suspiciunea că este făcut în zadar. În favoarea 
acestei suspiciuni avem o serie întreagă de ipostaze pe care le-am traversat de-a 
lungul verii şi în care apar persoanele de față sau unele care au aceeaşi calitate. 

Ziua de 26 septembrie este marcată de tendinţa de a anula un proces major, 
doar pentru că acesta este greu şi de a îmbrăţişa o formă de compromis, doar 
pentru că ne promite un rezultat obţinut uşor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lua în considerare faptul că 
în general de-a lungul vieţii lucrurile care ne trebuiesc şi care sunt greu de 
îndeplinit constituie şi esenţa unor lecţii de viaţă absolut necesare saltului 
conştiinţei. Faptul că am lăsat în urmă ziua de 25 septembrie nu înseamnă că ne 
situăm în afară predispoziţiilor sale. Saturn şi Capul Dragonului vor mai fi o 
perioadă bună de timp în fereastra conjuncţiei şi multe din conjuncturile pe care le 
parcurgem de acum încolo, ca şi multe pe care le-am parcurs de-a lungul verii, 
poartă această amprentă de a descoperi lucrurile esenţiale pentru a atinge un salt al 
conştiinţei. 
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Vineri, 27 septembrie 
Vineri 27- 9-2013  0:00   Venus (Sco) Tri (Can) Jupiter 
Vineri 27- 9-2013  4:48    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 
Vineri 27- 9-2013  6:55     Sun (Lib) Squ (Can) Luna (Half Luna) 
Vineri 27- 9-2013 16:37    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 
Vineri 27- 9-2013 17:15    Luna (Can) Tri [Sco] North Node 
Vineri 27- 9-2013 17:55    Luna (Can) Tri (Sco) Saturn 
Vineri 27- 9-2013 19:20    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 
Vineri 27- 9-2013 20:11    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 
Vineri 27- 9-2013 23:20    Luna (Can) Con (Can) Lilith 

 
Probleme de identitate. Responsabilitate faţă de familie. Timiditate. 

Manipulare prin lipsuri. Prosperitate administrată greşit. Aventură. Nevoie de 
revigorare emoţională. Revoltă împotriva duşmanilor 

 
Astăzi, Venus şi Jupiter vor fi în trigon şi acest unghi se va împlini chiar la 

miezul nopţii, ceea ce va face ca razele sale binefăcătoare să se răspândească şi 
asupra zilei de 26 septembrie, pe care tocmai am încheiat-o, dar şi asupra zilei de 
27 septembrie, cea aflată în curs. 

Când Venus şi Jupiter sunt în trigon lucrurile pozitive sunt hrănite, avem de-
a face cu întâmplări fericite, suntem curtaţi de noroc şi oamenii dau dovadă de 
deschidere, ajutându-se și susținându-se unii pe alţii. Problemele zilei de 27 
septembrie sunt cele legate de identitate. În general, când sunt accentuate zodiile 
de apă, oamenii dau dovadă de responsabilitate, faţă de familie, faţă de apropiaţi, 
faţă de patrimoniu sau faţă de funcţia în care au investit atât de multă energie sau 
resurse. De această dată, însă, când beneficii sunt în trigon luminariile sunt în 
careu şi trebuie să luăm în calcul că Luna neagră în Rac, foarte aproape de Jupiter, 
şi, astăzi, în conjuncţie cu Luna, îşi face de cap amplificând această tensiune 
reactivând opoziţia cu Pluton şi punând o mare greutate pe această responsabilitate 
pentru că activează în mod negativ axa relaţiilor intime. 

Vorbim aici despre lucrurile care ar trebuie să crească, să sporească, despre 
bogăţie sau, la polul celalalt, despre absenţa lor. Fiindcă Luna neagră este implicată 
în toate aceste lucruri care ar trebui să meargă bine, mai curând astăzi vom vorbi 
despre lipsuri şi despre manipularea la care suntem expuşi prin aceste lipsuri. 

Totuşi, Jupiter în Rac este în exaltare şi întregul său fond nu este alterat de 
prezenţa Lunii negre de acolo, ci doar anumite intenţii sunt deviate de prezenţa 
acestui element astrologic negativ. Asta înseamnă că intenţia generală, chiar şi 
atunci când ne afişăm pe zonă publică povestindu-ne intimităţile, problemele, 
expunându-ne durerile cele mai mari sau slăbiciunile cele mai periculoase nu facem 
altceva decât să cerem ajutorul celor care doresc să-l ofere. În ipostaze de genul 
acesta intervenția lui Lilith seamănă cu o picătură de smoală care lipseşte un colţ al 
gurii şi care va face ca zâmbetul să nu mai fie întreg. Oamenii au nevoie de 
revigorare emoţională, însă în această zi li se va spune că aceasta vine numai prin 
înfrângerea duşmanilor. Revolta împotriva duşmanilor va fi o componentă 
importantă şi chiar și aceasta va fi hrănita de abundența care vine din trigonul 
Venus-Jupiter. 

Acest trigon între benefici ia acum înfăţişarea unei alimentaţii dezordonate, 
ca în cazul unei persoane care mănâncă foarte mult şi, pentru cel care nu a mâncat 
niciodată cantităţile acestea sau nu a consumat un anumit aliment, abuzul 
alimentar pe care ar putea să-l facă un individ reprezintă idealul de prosperitate. În 
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realitate, acest ideal de prosperitate reprezintă şi o cauză a îmbolnăvirii, iar astăzi 
trigonul dintre Venus şi Jupiter ne face să cerem fără discernământ lucruri de care 
în viitor vom abuza.  

Dacă se face abstracţie de aceste elemente negative sau, în cazul unora, apare 
și un mai bun control al tulburărilor ori problemelor de identitate, trigonul Venus-
Jupiter este, nu doar în ziua de 27 septembrie, ci şi de-a lungul întregii săptămâni, 
o sursă de prosperitate şi mulţumire. Aceste personaje sunt recompensate de 
contextul astral pentru că nu au dorit să-şi vândă secretele, nu au dorit să-şi strige 
intimităţile în public pentru a se umple cu bunăstarea celorlalţi, ci au aşteptat 
momentul potrivit să-şi umple hambarele pentru recolta la care au muncit, nu să 
traverseze tot satul cerşind milă. 

Prin urmare, 27 septembrie este o zi de prosperitate. Pentru cei care sunt 
pozitivi, care şi-au construit o idee sănătoasă de prosperitate, care nu sunt lacomi şi 
care nu tânjesc după lucruri pe care nu le au încă, gândind că numai acelea l-ar 
putea face fericit, bunăstarea ia înfăţişări pozitive. Ei sunt recompensaţi prin 
atenţie, prin cadouri, prin promisiuni sau printr-un feedback pozitiv care să le 
sporească încrederea în sine şi să-i încurajeze în proiectele pe care le derulează. 
Există însă în această zi şi o componentă periculoasă care vine din împlinirea 
careului luminariilor. Ultimul Pătrar îi va face pe oameni să fie nesiguri faţă de 
proiectele pe care le au, să considere că s-au născut în familia, ţara sau epoca 
nepotrivită, că nu beneficiază de mai multă susţinere, aşa cum se întâmplă în cazul 
altora. 

Aceste elemente negative constituie una din barierele pentru care aceste 
persoane nu au parte de un destin glorios, de saltul de conştiinţă, nu înţeleg că 
există şi altceva în afară de lucrurile mărunte pe care le văd atât de importante şi 
atât de mari. Hrănindu-se de-a lungul zilei cu frustrarea că nu au ceea ce-şi doresc 
aceste personaje, spre seară, vor ajunge la concluzia că au neapărat nevoie de o 
revigorare emoţională şi atunci vor considera că trebuie să renunţe la numite 
personaje care nu le sunt pe plac, care se dovedesc incomode sau care sunt văzute 
aşa. Astfel, vor declanşa o revoltă împotriva acestor personaje, care, vor spune ei 
astăzi, le stau în calea fericirii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de nu ne lăsa în voia îndemnului 
atât de generos al societăţii de consum de a vinde probleme. Cei care se abţin din a-
şi vinde problemele devin rezistenţi chiar faţă de ele şi probează faptul că pe viitor, 
chiar spre finalul anului, atunci când acestea se vor inflama sau în săptămâna 
următoare când Soarele şi Uranus vor fi în opoziţie, vor da dovadă de înţelepciune, 
de ponderaţie, de măsură, adică vor fi pentru ceilalţi, în comunitate sau în familie, 
punctul de echilibru. 

 
Sâmbătă, 28 septembrie 

Sambata 28- 9-2013 10:52    Luna (Can) Con (Can) Jupiter 
Sambata 28- 9-2013 14:08    Luna (Can) Tri (Sco) Venus 
Sambata 28- 9-2013 16:32   Venus (Sco) Squ (Leo) Mars 

 
Suspiciuni. Despărţire. Tristeţe. Spionare. Tulburare emoţională. 

Irascibilitate. Căutarea iubirii în exterior. Celălalt este vinovat. 
 
 28 septembrie vine spre noi cu prea multă vanitate. Astăzi Venus şi Marte 

vor fi în careu şi cuplurile care nu au trecut încă testul vieţii sunt în prag de 
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despărţire, îşi spun lucruri pe care apoi le regreta, arată că sunt suspicioşi unii faţă 
de ceilalţi şi consideră că cea mai bună soluţie este despărţirea. 

De altfel, ceea ce spun astăzi au gândit din ziua anterioară când, sub imperiul 
unghiurilor pe care le formează sau la care participă Luna ori prin trigonul Venus-
Jupiter pervertit de Lilith, am considerat că există oameni care nu doar ne critică, ci 
care ne stau în calea fericirii și că a fost nevoie de o revigorare emoţională. În 
realitate, ceea ce ieri am numit revigorare emoţională, astăzi a devenit tulburare 
emoţională. Astăzi nu ne mai gândim la lucrurile pozitive, ci numai la ceea ce ne 
face să suferim sau nu ne împlineşte. 

Cum este şi firesc, pentru toate aceste situaţii celălalt este vinovat şi pentru 
că informaţiile sunt incomplete oamenii vor fi tentaţi să spioneze intimităţile 
celorlalţi, gândindu-se că astfel obţin mai multe informaţii despre vina pe care 
celălalt o poartă. Neavând în intimitate parte de lucrurile care consideră că-i 
împlinesc, oamenii vor căuta iubirea în afară şi nu o vor găsi pentru că nici 
conjuncţia Lunii cu Jupiter şi nici trigonul Lunii cu Venus, deoarece este vorba în 
continuare despre impactul Lunii negre din Rac, nu-i va face să se simtă împliniți, 
ci dimpotrivă le va lărgi mult mai mult sfera suspiciunii, considerând că ceea ce au 
acasă găsesc peste tot pe stradă. 

Astfel, devin instabili, irascibil şi consideră că despărţirea este singură 
soluţie. Unii îşi promit că se vor despărţi de anumite sentimente pe care le au faţă 
de cei din preajmă, pentru că este bine să fie mai reţinuţi, să nu-şi mai defuleze 
dorințele în maniera aceasta, să nu mai povestească intimităţile celorlalţi sau să-şi 
pună lacăt la gură în ceea ce privesc secretele care le-au fost împărtăşite. În 
realitate, pentru că avem de-a face cu un careu între Venus din Scorpion şi Marte 
din Leu, adică un careu între două semne de putere, tensiunile care apar acum în 
cuplu sunt legate doar de nevoia de întâietate. 

Prin urmare, 28 septembrie devine o extensie a zilei de 27 septembrie în 
care am avut mari probleme cu identitatea. Astăzi punem în aplicare ceea ce am 
gândiţi în ziua anterioară, devenim suspicioşi pe lucrurile pe care nu le-am înţeles 
corespunzător sau pe care credem că le-am decis într-un mod adecvat în ziua 
anterioară. Din nefericire, deciziile zilei de 28 septembrie sunt periculoase, 
încărcate de durere, dramă, tristeţe, de suspiciune şi nu vor împlini din punct de 
vedere emoţional pe cei care adoptă astfel de decizii, ci vor accentua şi mai mult 
tulburarea emoţională. Îi vor face mult mai instabili, irascibili, nemulţumiţi de ceea 
ce au acasă şi suspicioşi faţă de ceea ce primesc din social, considerând că fie acasă, 
fie pe stradă, lucrurile stau cam la fel.  

Greşeala vine în special din faptul că iubirea este căutată în afară, pentru că 
nu este găsită sau este găsită, dar nu este văzută, evaluată corect sau înţeleasă. 
Astfel, va stabili că întotdeauna celălalt este vinovat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne recunoaşte vina, de a fi 
obiectivi în situaţii conflictuale şi de a nu cădea în păcatul abuzului de putere. 
Careul dintre Marte şi Venus de pe semne de putere înseamnă lupta pentru 
supremaţie ori acolo unde este vorba despre dragoste, dorinţa de supremaţie nu are 
ce căuta. Neexistând dorinţă de supremaţie, astăzi nu vom avea motiv să fim 
suspicioşi, nu vom dori să ne despărţim de nimic, iar tristeţea ne va ocoli. 
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Duminică, 29 septembrie 
Duminica 29- 9-2013 10:30    Luna (Can) Squ (Lib) Mercury 
Duminica 29- 9-2013 10:57    Luna (Can) --> Leo 
Duminica 29- 9-2013 14:38 Mercury (Lib) --> Scorpio 
Duminica 29- 9-2013 18:50    Luna (Leo) Opp (Aqu) Juno 

 
Limbaj agresiv sau deficitar. Stima de sine exagerată. Idei noi. 

Curiozitate. Interes pentru slăbiciunile celorlalţi. Învinovăţirea partenerului. O 
altă dovadă în favoarea despărţirii. 

 
Abia astăzi ne dăm seama de ce în zilele anterioare am fost tulburaţi. Finalul 

săptămânii ne aduce trecerea lui Mercur în Scorpion în mijlocul zilei, iar asta 
înseamnă că în prima jumătate a zilei se va afla pe gradul anaretic din Balanţă şi vă 
aduce un plus de tensiune în relaţiile care şi aşa sunt încordate. Trecând în 
Scorpion, Mercur ne va aduce aminte de ceea ce nu am rezolvat de-a lungul lunii 
septembrie. Ne va îndemna să abuzăm de limbaj, nu pentru a obţine un avantaj 
spectaculos, material, concret, ci pur şi simplu din dorinţa de a ne spori stima de 
sine. 

Astăzi, stima de sine este abordată în mod exagerat şi în favoarea acesteia 
sunt folosite cele mai noi idei, este dezvoltată o anume curiozitate faţă de toate 
lucrurile care există în jur, dar în special faţă de intimităţile celorlalţi. Astăzi vom fi 
curioși de ce oamenii își ascund anumite elemente de comportament, de ce nu pot 
discuta de anumite subiecte sau cât de periculoase sunt subiectele pe care nu 
doresc să le împărtăşească. 

Din nefericire, în special în prima jumătate a zilei, ceea ce aflăm vine pe 
frecvenţă a ceea ce s-a-ntâmplat în ziua anterioară, adică acuză partenerul de 
discuţie, de viaţă sau pune o greutate prea mare pe aşteptările pe care le avem din 
partea acestui personaj. Dacă nu ţinem sub control lucrurile acestea, ceea ce aflăm 
va deveni o altă dovadă în favoarea despărţirii, adică ne vom situa pe aceeaşi 
frecvenţă dizarmonică alimentată în zilele anterioare. Din nefericire astăzi se 
împlinesc numai unghiuri negative, adică înainte ca Luna să treacă în Leu va 
împlini un careu cu Mercur pe gradul anaretic, iar, din Leu, ea se va afla în opoziţie 
cu Junon. Indiferent că vom face trimitere la lucrurile care s-au întâmplat în 
această săptămână, că mergem puţin mai departe, făcând trimitere la lucrurile care 
s-au consumat în septembrie sau din iunie încoace, ceea ce aflăm și nu ar trebui să 
ne privească, deci lucruri ce ţin de intimitatea individului și care trebuie lăsate 
acolo, nu fac decât să ne alimenteze o stima de sine exagerată sau să accentueze 
tulburări emoţionale pe care le-am arătat în văzul tuturor în ziua anterioară. 

Din jurul ora 11,00 încolo Luna se află în Leu şi asta înseamnă că 
sentimentele ar putea să fie mai calde, iar oamenii să se simtă bine, încurajându-se 
unul pe celălalt sau lăudându-se reciproc pentru realizările pe care le-au avut până 
acum. Nu este însă cazul să visăm. Acest lucru nu se întâmpla pentru că Luna 
primeşte o opoziţie din partea lui Junon, adică nu avem şansa de a ne întâlni cu 
oameni cu care să avem un astfel de schimb. Neavând această şansă, 
nesincronizându-ne cu cei cu care suntem pe aceeaşi frecvenţă, considerăm că ziua 
de 29 septembrie este compromisă şi ne  vom lăsa în voia unei frustrări. Frustrarea, 
astăzi, va folosi o comunicare într-un limbaj neadecvat, agresiv sau deficitar în 
termeni ori va refuza comunicarea, fie pentru a sancţiona interlocutorul, fie că nu 
ne aducem aminte de lucrurile pe care trebuie să le comunicăm. 
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Prin urmare, finalul săptămânii se dovedeşte a fi o zi destul de grea, iar 
pentru unii va fi cea mai grea zi a săptămânii, nu pentru că împlineşte aspecte atât 
de periculoase, de negative sau de complicate, ci pentru că devine ultima etapă într-
un şir de trei zile extrem de apăsătoare sau periculoase pentru stabilitatea 
cuplurilor sau pentru raporturile sociale care implică o asociere. 

Trecând în Scorpion, Mercur îi va face pe oameni isteţi, deschişi faţă de ideile 
noi şi preocupaţi de slăbiciunile celorlalţi. Astăzi oamenii nu trebuie să se îndrepte 
către această zonă pentru că Mercur îi va leza. Nu au limbajul necesar sau este 
folosit într-un mod greşit pentru că ziua aduce numai împlinirea unghiurilor 
negative şi nu doar că este lezat de ceea ce nu poate împărtăşi sau domina în 
societate, dar realizează că îi ies în cale numai oameni cu care nu are nimic de-a 
face. Insistând asupra acestei laturi, informaţiile care vin astăzi spre aceste 
persoane nu fac decât să se transforme într-o altă serie de dovezi în favoarea 
despărţirii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne arăta astăzi înţelegători. A 
fi înţelegători faţă de cei din jur, acum, când unghiurile care se construiesc în felul 
acesta reprezintă cel mai greu lucru pe care am putea să-l facem și, în egală măsură, 
singurul element care ne reechilibrează şi nu ne dă voie să decidem împotriva 
oamenilor la care ţinem, dovedește maturitate și o anume maiestrie în a folosi 
energia prin gânduri, stări sau cuvinte. 
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Săptămâna 30 septembrie – 6 octombrie vine cu mesajul scindării. Multe din 
conjuncturile care se împlinesc în acest interval hrănesc aspiraţii mai vechi, ce nu 
pot fi inserate în acest context. Altele vin cu mesajul separării, fisurii, desprinderii 
de ceea ce ne alimentează durerea, eşecul, nemulţumirea sau tristeţea. Există însă 
şi o a treia direcţie cu care vom lua contact spre finalul săptămânii, mai exact în 
ziua de sâmbătă, 5 octombrie, când luminariile vor fi în conjuncţie şi când vom 
avea de traversat o manifestare stranie marcată de revoltă elementului inferior. 

Chiar dacă ne referim la unghiuri precum trigonul lui Saturn cu Chiron, 
trigonul lui Mercur cu Neptun, sextilul lui Pluton cu Capul Dragonului sau la 
unghiuri negative cum ar fi careul Soare-Pluton sau opoziţia Soare-Uranus 
lucrurile se îndreaptă către aceste mesaj periculos dat de revolta elementului 
inferior. Acest element inferior devine aşa în grupul de apartenenţă sau în mediul 
în care îşi manifestă trăsătura definitorie. Astfel, elementul inferior poate fi poporul 
în raport cu guvernanţii, copilul în raport cu adulţii, elevul în raport cu profesorii 
sau un personaj recalcitrant în raport cu cei care doresc să îi atenueze caracterul 
antisocial sau să trăiască într-un mediu armonios. 

De asemenea, Lilith este puternic implicată în această conjunctură astrală 
prin trigoanele pe care le trimite către Capul Dragonului şi prin careul pe care îl 
trimite Soarelui, lezând această Lună nouă, înţelegem că una din principalele 
probleme ale acestei săptămâni va fi dată de tabăra pe care ne-o alegem. Unii vor 
avea un comportament periculos, schimbător, oscilant, alţii vor şoca prin 
stabilitatea pe care o vor afişa, prin uşurinţa cu care se vor adapta, păcălindu-i pe 
cei din jur că lupul, de această dată, şi-a schimbat definitiv şi părul şi năravul. 

Ceea ce se iniţiază în această săptămână şi care se consumă fie pe Luna nouă 
din 5 octombrie, fie în zilele de miercuri, 2 octombrie sau joi, 3 octombrie, are o 
mare perspectivă în timp pentru că vor crea un arc peste timp, pornind de acum şi 
până cel mai devreme în 2014. 

Elementul cel mai important al acestei săptămâni la care vom face trimitere 
pentru a rezista oscilaţiilor astrale sau energiei dizarmonice care vine spre noi este 
acela al acceptării pe care o are omul în fața evenimentelor vieţii. Anumite lucruri 
se întâmplă pentru că le este hărăzit să se întâmple, nu pentru a ne umili şi tocmai 
de aceea nu este indicat să luăm în sens personal tot ceea ce ni se întâmplă acum, în 
această săptămână. Gândind aşa vom fi mult mai motivaţi să stăm deoparte de 
revoltă şi să fim puternici prin inspiraţia benefică. Vom testa faptul că suntem 
inspiraţi benefic prin puterea de a le insufla celorlalţi încredere şi forţ[. 

 
Luni, 30 septembrie 

Luni 30- 9-2013  0:43     Sun (Lib) Sex (Leo) Luna 
Luni 30- 9-2013  5:15    Luna (Leo) Squ [Sco] North Node 
Luni 30- 9-2013  6:41    Luna (Leo) Squ (Sco) Saturn 
Luni 30- 9-2013  8:10    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 

 
Teamă de deschidere. Regret. Nevoie de identitate. Test. Consum pentru 

lucruri care nu durează. 
 
Prima zi a săptămânii ne găseşte cu Luna în plin tranzit prin zodia Leu 

împlinind un sextil cu Soarele și în careu cu Axa Dragonului. De asemenea, tot 
dimineaţa, pentru că toate cele patru aspecte se împlinesc dimineaţa, Luna va mai 
avea de împlinit alte două aspecte: un careu cu Saturn, cel care se află foarte 
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aproape de Capul Dragonului, şi un trigon cu Uranus din Berbec, aflat în fereastra 
opoziţiei cu Soarele. 

În felul acesta, misiunea pe care o are Luna în această zi este una de 
conciliere. Totuşi, va fi greu să găsim soluţia cea mai bună pentru că sentimentele 
vor fi prea intense, dorinţele prea puternice, iar minte bună şi sănătoasă nu prea 
vom avea. Cu alte cuvinte, astăzi vom pune carul înaintea boilor şi ne vom aştepta 
să fim priviţi ca nişte fiinţe geniale, remarcabile care pot să inventeze tot felul de 
lucruri năstruşnice, utile celorlalţi. În realitate, nu facem altceva decât să ne 
consumăm pentru lucruri care nu durează. Astăzi vom fi îndemnaţi să ne exprimăm 
sentimentele, dar ne va fi teamă să ne deschidem, ne vom simţi mult mai 
confortabil regretând sau invocând acele situaţii în care am fost în centrul atenţiei. 
Luna din Leu îi îndeamnă pe oameni să guste din importanța de sine, însă această 
nevoie de identitate pe care o aduce în ecuaţia astrală zodia Leu este acum 
încărcată de vanitate, de mândrie, de competiţie, de prea multă ambiţie, pentru a se 
lăsa să se vadă un sentiment frumos ori măcar un dram de sinceritate. Cu alte 
cuvinte, ceea ce se întâmplă astăzi este un test de maturitate a sentimentelor, unul 
de înţelegere a nevoilor celorlalţi şi nu în cele din urmă un test de înţelepciune 
acest test este alimentat de nevoia de expansiune, de nevoia de a face lucruri 
extraordinare, fără a ţine cont dacă anturajul cere aşa ceva, dacă răspunsul 
neobişnuit pe care-l dăm se situează la nivelul aşteptărilor celorlalţi. 

Chiar dacă încercăm să mascăm, să îmbrăţişăm mai mult refuzul binelui sau 
răspunsurile greşite la acest test al vieţii, traversăm această ultimă zi a lunii 
septembrie cu o maximă luciditate, cu tendinţa de a deschide ochii spre problemele 
cele mai importante, dar și de a resimţi o imensă neputinţă în a le rezolva. 

Prin urmare, prima zi a acestei săptămâni şi ultima zi a lunii septembrie 
ne aduce în faţa unui test important al acestui an. Aşa cum am văzut şi din analiza 
aplicată lui 2013, dar şi din prezentarea aspectelor acestei luni, septembrie a fost o 
lună în care ne-am întâlnit cu destinul, în care ne-am deschis faţă de lucrurile care 
sunt importante pentru maturizarea individului sau pentru o mai bună inserţie 
socială. Încă vom mai fi în fereastra acestei tendinţe de a identifica problemele care 
sunt de maximă necesitate şi de a căuta răspunsuri la întrebarea: „De ce am mers în 
această zonă�. 

Chiar dacă astăzi luminariile împlinesc un sextil, chiar dacă Luna din Leu 
mediază opoziţia Soarelui cu Uranus care se împlineşte joi, 3 octombrie, lucrurile 
nu se îndreaptă astăzi spre bine pentru că vom acorda mai multă atenţie fricii de a 
ne deschide sau regretului decât bucuriei de a îmbrăţişa lucrurile esenţiale.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne situa în afara 
spectaculozităţii, în afara conjuncturilor sau situaţiilor care ne şochează sau de a ne 
limpezi mintea pentru a găsi liniştea. Cel care în 30 septembrie va găsi liniştea va fi 
invadat de o energie binefăcătoare, aceea care este dată de sextilul luminariilor, 
adică de noroc. 
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Marţi, 1 octombrie 
Marti  1-10-2013  5:03    Luna(Leo) Con (Leo) Mars 
Marti  1-10-2013  7:48    Luna(Leo) Squ (Sco) Venus 
Marti  1-10-2013 21:51    Luna(Leo) --> Virgo 

 
Aspiraţie spre recunoaştere socială. Teama de a vorbi despre sentimente. 

Nevoie de întâmplări dure. Invocarea iubirii de dragul confortului. 
 
Astăzi ne vom simţi mai bine pentru că vom visa mai mult. Tendinţa acestei 

zile în care Luna îşi încheie tranzitul prin Leu este aceea de a tinde spre 
recunoaştere socială. Din predispoziţiile zilei anterioare vom rămâne cu o anumită 
reţinere, cu una care va fi manifestată mai mult în segmentul comunicării, adică ne 
va fi teamă să vorbim despre lucrurile care sunt cel mai importante pentru sine. 
Unii se vor teme să vorbească despre dragoste, despre avuţia familiei, despre 
frumuseţea fizică sau despre profunzimile spirituale. Nu contează care este 
elementul care îi ține în loc, importantă este această înţelegere a nevoilor personale 
care vor fi puse în această zi pe picior de egalitate cu un element de factură 
emoţională. 

Pentru că ultimul aspect la care participă Luna este un careu cu Venus, 
împlinit chiar de dimineaţă, iar ea va trece în Fecioara abia seara târziu, aproape de 
ora 22:00, va face din întreaga zi una dominată de Perioada fără direcţie. Tendinţa 
de a ne apropia de forţă, uşurinţa cu care vedem lucrurile clar în faţă, cu care ne 
alimentăm plăcerea de a visa, chiar dacă ştim că totul este ireal ne îndeamnă să ne 
dorim un lucru care, după ce-l vom adjudeca, ne va răni. Astăzi ne vom dori 
întâmplări dure şi pentru a nu simţi durerea sau pentru a depăşi impasul vom fi 
tentaţi să invocăm necesitatea iubirii doar pentru a ne alimenta un confort. 

Dacă de multe ori a fost invocată necesitatea iertării şi, poate, uneori, 
conjuncturile astrale erau prea complicate ori ne apăsau prea mult cu reacţii rapide 
pe care nu le-am putut avea astăzi, prin faptul că Luna se apropie de cuspida dintre 
Leu şi Fecioară, acţionând din ambele semne, adică în fereastra opoziţiei cu 
Neptun, vom traversa nenumărate ipostaze în care să probăm iertarea. De această 
dată, iertarea nu are conotaţii mistice, nu are valenţe existenţiale, ci are o 
importanţă pur practică. Cine iartă, poate merge mai departe, îşi poate menţine o 
prietenie sau patrimoniul personal într-o formă compactă. 

Prin urmare, debutul lunii octombrie se va face într-un ton uşor optimist 
însă alimentat de prea multe vise, de prea multe aspiraţii fără bază, toate conturate 
pe direcţia nevoii de a primi din partea societăţii o recunoaştere. Astăzi vom aduce 
din ziua anterioară teama pe care nu am putut să o rezolvăm şi din această cauză ne 
va veni greu să vorbim despre lucrurile care sunt foarte importante pentru sine, 
pentru că va exista o stare nedefinită sau un sentiment care ne va bloca. 

Astăzi ne vom simţi puternici şi îndrăzneţi, vom întinde mâinile către 
lucrurile grandioase, chiar dacă ştim că nu le putem atinge, ca în jocul unui copil 
care simulează în inocenţa sa tot ceea ce-şi imaginează. 

Mulţi vor fi inspiraţi astăzi să-şi abstractizeze viaţa şi se vor simţi confortabil 
trăind sau simţind în felul acesta. Alţii, însă, care nu pot să probeze că deţin o 
structură rafinată sau care au o vibraţie a gândirii ori a sentimentului puţin mai 
densă, vor da curs tendinţei de a folosi puterea, forţa prin orientarea către 
întâmplări dure. Aceste persoane nu iartă, nu trec cu vederea anumite greşeli, ci 
invocă motivul iubirii doar pentru a se simţi bine cu ceea ce au. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a încerca, pe cât posibil, să 
realizăm o fuziune între a trăi abstract şi a ne menţine caracterul simplu, inocent al 
vieţii. Indicat ar fi ca astăzi să invocăm iubirea pentru confortul celorlalţi pentru că 
după cum ne spune învăţătura creştină �Dăruind vei dobândi�. 

 
Miercuri, 2 octombrie 

Miercuri  2-10-2013  0:45 Mercury (Sco) Tri [Pis] Neptune 
Miercuri  2-10-2013  3:42    Luna(Vir) Opp [Pis] Neptune 
Miercuri  2-10-2013  4:02    Luna(Vir) Sex (Sco) Mercury 
Miercuri  2-10-2013  4:27     Sun (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Miercuri  2-10-2013 12:38  Saturn (Sco) Tri [Pis] Chiron 
Miercuri  2-10-2013 15:03    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 
Miercuri  2-10-2013 15:07    Luna(Vir) Sex [Sco] North Node 
Miercuri  2-10-2013 17:10    Luna(Vir) Opp [Pis] Chiron 
Miercuri  2-10-2013 17:13    Luna(Vir) Sex (Sco) Saturn 
Miercuri  2-10-2013 21:06 Mercury (Sco) Squ (Aqu) Juno 
Miercuri  2-10-2013 22:18    Luna(Vir) Sex (Can) Lilith 

 
Lucruri evaluate disproporţionat. Totul gravitează în jurul ezitării. 

Căutarea esenţialului, a sufletului. Nevoie de noutate, de atenţie. Frisoane 
întreţinute de teamă. Grija faţă de consecinţele unei greşeli. Anunţuri ciudate. 
Fapte care fac un arc peste timp. 

 
Tot ceea ce am făcut în primele două zile ale săptămânii vom avea tendinţa să 

reevaluăm în ziua de 2 octombrie. Astăzi căutăm lucrurile importante şi dorim să le 
evaluăm după măsură aspiraţiilor pe care le avem. Cei mai mulţi vor greşi evaluând 
disproporţionat persoanele sau situaţiile cu care se întâlnesc, însă cei mai mult vor 
înţelege că există un element care le perturbă activitatea şi care-i face, indiferent de 
eforturile pe care le depun, să graviteze în jurul unei nesiguranţe. Cu cât se 
adâncesc mai mult în reguli morale, cu cât fac trimitere la expunere pe care le-au 
traversat-o anterior şi din care au învăţat lucruri care i-au făcut să fie mai siguri pe 
ei, cu cât ascultă mai mult sfaturile celorlalţi sau apelează cu mai multă încredere la 
recomandările înţelepte ale unui apropiat, cu atât mai mult îşi dau seama că 
lucrurile esenţiale ale vieţii, acelea care durează, care dau sens existenţei, care 
hrănesc până şi nevoia de confort, vin din suflet sau din căutarea adâncimilor 
spiritului. 

Astăzi, Mercur va împlini un trigon cu Neptun şi un careu cu Junon, Soarele 
se va afla în careu cu Pluton, iar Saturn şi Chiron îşi împlinesc trigonul lor. Luna, 
aflându-se pe primul segment de tranzit prin Fecioară, va avea de împlinit şapte 
aspecte, două opoziţii, una cu Neptun și alta cu Chiron, patru sextile, cu Mercur, 
Capul Dragonului, Saturn, Lilith şi un trigon cu Pluton. Lucrurile acestea ne 
îndeamnă spre spectaculozitate, spre o anume inspiraţie care va atinge în ultima zi 
a acestei săptămâni un apogeu, adică în momentul în care Mercur şi Capul 
Dragonului vor fi în conjuncţie. Acum, Mercur, apropiindu-se de Capul Dragonului, 
va face apel la lucrurile pe care, de-a lungul lunii septembrie, în aparenţă, le-a 
ignorat. Acum oamenii îşi amintesc de sfaturile pe care le-a primit din jur, de 
consistenţa unor întâmplări, observă că au în jur persoane importante pe care se 
pot baza sau îşi amintesc dintr-odată că au de finalizat un proiect care ar putea să le 
aducă mari beneficii. Se simt deschiși faţă de acestea pentru că sunt inspirați, 
pentru că emoţiile lor produc modificări de vibraţie şi pentru că se simt motivați de 
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toate lucrurile care au primit eticheta de �eşec� să se ambiţioneze şi să depăşească 
aceste obstacole. 

Cu riscul de a-şi compromite relaţiile vechi, acelea în care a investiţi 
încredere, cu riscul de a dezamăgi prietenii care l-au ascultat sau pe care i-au 
susţinut, cărora le-au făcut promisiuni sau declaraţii de fidelitate individul alege 
acum să se îndrepte către lucrurile esenţiale. Opoziţia Lunii cu Chiron înseamnă 
separare de ceea ce doare, răneşte sau de ceea ce ar putea să fie înstrăinat şi să-l 
facă pe individ să sufere. Nu toată lumea va reuşi să atingă succesul în această zi, 
iar cei care vor eşua vor fi atât de marcaţi de griji, de incertitudini sau de teamă, 
încât ar putea să aibă chiar frisoane. Toate lucrurile bune ale acestei zile vor fi 
văzute prin noutate, prin atenţie, chiar dacă ele nu sunt deloc noi. 

Pentru că unii se întorc la episoadele lunii septembrie, căutând să retuşeze 
anumite ipostaze vor lăsa impresia că se preocupă de sănătatea fizică, de echilibru 
psihoemoţional sau de carieră pentru că doresc să anuleze consecinţele negative ale 
unor greşeli. În realitate, caută să se ridice deasupra acestor erori şi nu se preocupă 
absolut deloc să le repare, cât se va preocupa să le ascundă sau să le facă inofensive. 
Tocmai de aceea declaraţiile, anunţurile sau informaţiile care pornesc de la aceste 
personaje ambiţioase ar putea fi ciudate, indiferent de direcţia spre care ne 
îndreptăm, iar faptele acestei zile vor face un arc peste timp, adică vor fi de 
referinţă pentru ceea ce va veni spre noi începând cu 2014. 

Prin urmare, 2 octombrie vine spre noi cu invitaţii care au aceeaşi 
gravitate şi aceeaşi importanță ca lucrurile care au venit spre noi în săptămâna 
anterioară şi care au atins un vârf prin conjuncţia lui Saturn cu Capul Dragonului. 
Acum, aceşti doi protagonişti, încă se află în fereastra conjuncţiei şi îl invită la masa 
tratativelor pe Mercur care astăzi este vedetă, împlinind un trigon cu Neptun şi un 
careu cu Junon şi care, prin legătura pe care o realizează cu toate elementele de 
factură personală, îl îndeamnă pe individ să-şi caute identitatea, să caute lucrurile 
esenţiale şi, în această căutare, să descopere că se simte bine învăţând, ştiind, se 
simte bine făcând fapte bune sau confortabil sacrificându-se pentru un ideal. 

Chiar dacă astăzi o parte din întâmplările pe care le parcurgem sunt evaluate 
disproporţionat, chiar dacă ne întoarcem în trecut cu gândul de a adjudeca un 
succes, din afară, individul va fi văzut altfel. El va lua înfăţişarea celui care se 
preocupă de greşelile celui care le-a făcut şi care acum se arată extrem de 
responsabil. Cine nu este atent astăzi cu sentimentele, cine se lasă în voia focului 
întunecat, a mâniei, a resentimentului, cine dă dovadă de agresivitate pentru a-şi 
cultiva încrederea în sine sau pentru a sancţiona o greşeală ori o ipostază negativă 
se va adânci şi mai mult în eroare și va deveni un exemplu de eşec, alimentându-şi 
teama şi apropiindu-se foarte mult chiar de boala fizică. 

Dacă visele sau evaluările disproporţionate, alimentate de trigonul Mercur-
Neptun nu au menirea de a genera efecte negative asupra individului sau asupra 
carierei sale careul pe care Soarele şi Pluton îl împlinesc încă de dimineaţă poartă 
amprenta autovătămării. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi de 
mai multe ori atunci când transmitem o informaţie, când facem un gest sau dacă nu 
avem timpul necesar pentru a face acest lucru să facem tot ceea ce ar înfometa 
orgoliul, adică să ne punem la dispoziţia celorlalţi. 
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Joi, 3 octombrie 
Joi  3-10-2013  5:00   Pluto (Cap) Sex [Sco] North Node 
Joi  3-10-2013  8:57    Luna(Vir) Sex (Can) Jupiter 
Joi  3-10-2013 17:11     Sun (Lib) Opp [Ari] Uranus 
Joi  3-10-2013 21:57    Luna(Vir) Sex (Sco) Venus 

 
Viziune a ceea ce doare. Fisuri. Pagube prin reacţii temperamentale. 

Nevoie de a rupe o colaborare. Greşeala fatală. 
 
3 octombrie este o zi apăsătoare. Astăzi, Pluton împlineşte un sextil cu Capul 

Dragonului, însă nu va reuşi să medieze tendinţa Nodurilor, decât în cazuri extrem 
de rare şi doar atunci când avem de-a face cu fiinţe cu adevărat remarcabile, care se 
deplasează libere pe pista timpului, care pot emite emoţii mistice pentru a hrăni un 
mediu şi a-i transforma definitiv vibraţia, rafinând-o. Pe lângă acest aspect, Soarele 
îşi atinge gradul perfect în opoziţia cu Uranus şi aduce astăzi împlinirea unor 
evenimente care vor fi marcate de nesiguranţă, de explozie, de criză. De asemenea, 
Luna împlineşte astăzi două sextile, unul cu Jupiter şi celălalt cu Venus, încercând 
să-i ofere individului explicaţii raţionale la toate situațiile neobişnuite care au loc în 
viaţa sa.  

Ceea ce vine spre noi astăzi poartă amprenta unei viziuni cutremurătoare. 
Astăzi tot ceea ce vedem ne doare, indiferent că este vorba despre succes sau eşec 
şi, pentru a merge mai departe, vom fi îndemnaţi de tot ceea ce cunoaştem, 
observăm sau atingem să rupem o colaborare. În realitate, tot ceea ce se rupe 
reprezintă o greşeală pentru că este alimentat de neputinţa de a media un conflict 
sau de a găsi calea de mijloc. 

Opoziţia Soarelui cu Uranus este marcată de nesiguranţă şi ea face parte 
dintr-un mecanism social mult mai amplu, acela dat de crucea cosmică împlinită pe 
semne cardinale, care îi are pe aceştia doi în două vârfuri şi în celelalte pe Pluton şi 
pe Lilith. Din nou ne apropiem de regretul că ne-am născut în locul nepotrivit sau 
că nu suntem remuneraţi pe măsura muncii. A hrăni aceste atitudini în această zi 
înseamnă a ne îndrepta în mod iremediabil către fisură. Fisura poate însemna 
ipostaza în care corpul cedează, în care muşchiul nu mai poate întreţine efortul sau 
în care cedăm din punct de vedere afectiv sau mental. Asta înseamnă că prin aceste 
fisuri ne îndreptăm către pagube, iar pagubele sunt alimentate, întreţinute de 
reacţiile temperamentale. Vedem, în felul acesta, că tot ceea ce vine spre noi în 
această zi, pentru că are şi o componentă educaţională, seamănă cumva cu ceea ce 
am trăit de la începutul săptămânii până acum. Suntem puşi în faţă situaţiilor pe 
care trebuie să le acceptăm, în faţa cărora trebuie să plecam fruntea, nu neapărat 
pentru a gusta din umilinţă, ci pentru a accepta că priorităţile se schimbă, că 
oamenii îşi schimbă şi ei rolurile în acest teatru care se numeşte existenţa fizică. 

Prin sextilul Pluton-Capul Dragonului se va face apel la o autoritate. Această 
autoritate nu este dată de o persoană cât este dată de un sistem, de o regulă 
financiară sau de o autoritate militară ori de o structură socială care s-a impus de-a 
lungul timpului în detrimentul celorlalţi. Această autoritate va face cunoscut 
opiniei publice noile reguli după care va guverna sau planurile de viitor ce vizează o 
schimbare a cadrului social prin expansiune sau imixtiune. 

Prin urmare, 3 octombrie devine o zi foarte dificilă atât prin caracterul său 
benefic (sextil Pluton-Capul Dragonului), cât şi prin caracterul său negativ (opoziţie 
Soare-Uranus). Fie că este vorba despre succes sau eşec, astăzi vom fi tentaţi să ne 
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pierdem cu firea, să ridicăm tonul, să ne impunem punctul de vedere şi să nu avem 
niciun resentiment faţă de aceste lucruri. Astăzi vom considera că scăpăm de tot 
ceea ce ne doare rupând o colaborare, iar separarea spre care ne vom îndrepta, pe 
baza acestei schisme, va constitui o greşeală. 

Cine nu va uita faptul că întreaga zi este marcată de nesiguranţă va fi prudent 
atunci când va face apel la anumite lecţii pe care le-a învăţat anterior sau când va 
invoca motivul autorităţii. Astăzi, însă, înţelepciune va fi ascunsă în zona cea mai 
întunecată a locuinţei şi ea va fi înlocuită cu viclenii suspecte, cele care nu afectează 
interlocutorul, ci doar pe cel care le abordează. 

Există însă şi un element pozitiv în toate această tevatură astrală, acela care 
vine din zodia Balanţă. Ştim că una din trăsăturile deosebite, remarcabile ale 
acestui semn este acela că se poate desprinde foarte uşor de ceea ce ar putea să 
apese sau să-l întoarcă pe altul din drum într-un mod iremediabil. Ei se 
descotorosesc de probleme, de cei care generează probleme şi lasă impresia că nu 
au nicio problemă dacă în fiecare anotimp îşi schimbă învelişul. Asta scoate în 
evidenţă o mare putere de adaptare şi, dacă nu ne lăsăm în voia reacţiilor 
temperamentale ,cu toţii vom fi atinşi astăzi de această calitate remarcabilă care 
vine din zodia Balanţă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu abuza mult de exemplele 
înţelepţilor. Aceste exemple sunt generate de elementele particulare ale existenţei 
lor. Dacă dorim să facem trimitere la biografiile celebre, atunci să le consultăm, dar 
să nu ni le atribuim în totalitate, ci doar să vedem că a fost posibil ca, în ipostaze 
limită, complicate, tensionate sau explozive, aşa cum traversăm noi astăzi, cineva a 
devenit învingător. 

 
Vineri, 4 octombrie 

Vineri  4-10-2013  5:59    Luna(Vir) --> Libra 
Vineri  4-10-2013 13:38    Luna(Lib) Tri (Aqu) Juno 
Vineri  4-10-2013 22:22    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 

 
Izolare. Refuzul a ceea ce ne hrăneşte cel mai mult. Emoţii firave. 

Naivitate. Nevoie de suport. 
 
Cei care au eşuat ieri în a înţelege lucrurile esenţiale, adică a nu-şi atribui în 

totalitate exemplele spre care se îndreaptă se vor simţim azi motivaţi să se izoleze. 
Vor avea impresia că totul este apăsător, greoi, otrăvitor sau care îngraşă, refuzând 
hrana fizică sau pe cea spirituală, refuzând ceea ce ar putea să-i hrănească acea 
zonă a fiinţei pe care, până acum, de la începutul săptămânii încoace, au folosit-o 
cu precădere.  

În realitate, ceea ce vedem azi nu reprezintă decât niște emoţii firave care vin 
dintr-o naivitate pe care individul nu a putut să şi-o cizeleze în ziua anterioară. Aşa 
cum am văzut anterior, Balanţa se poate desprinde uşor de probleme sau de 
oamenii care le generează însă nu se poate desprinde de nevoia de suport. Poate 
trece foarte uşor de la un sprijin la altul, însă nu se poate susţine pe sine. Are 
nevoie de un sistem de valori, de un sistem de referinţă, de legi sau de persoane 
care să le creeze. În absenţa acestora lucrurile se inflamează foarte mult, iar 
persoanele devin făpturi respingătoare care întruchipează adevărate culmi ale 
dezordinii sau urâţeniei. Balanţa ne îndeamnă să lăsăm în urmă ceea ce este greu 
pentru că aparţine acestei luni şi dacă nu putem schimba această lume, pentru că 
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nu pentru asta am venit aici, atunci nu există niciun raţionament care să ne 
convingă că trebuie să ducem cu noi probleme de la o etapă la alta sau de la o 
perioadă a vieţii la alta. 

Lăsând în urmă pielea cea rea, nu facem altceva decât să lăsăm loc celei noi, 
pentru a creşte şi a preschimba aspectul general al fiinţei sau a ne face să ne simţim 
mai puternici, mai protejaţi sau mai sănătoşi. Prin trigonul pe care Luna îl 
împlineşte cu Junon acum realizăm că avem nevoie de ceilalţi, însă spre seară 
careul pe care Luna şi Pluton îl împlinesc ne aduc în fața unor probleme personale 
pe care nu am putut să le rezolvăm. Predispoziţiile astrale ale acestei zile ne vor 
face să ne simţim bine cu ceilalţi, dar nu cu noi înşine şi, în mod paradoxal, să 
preferăm izolarea tocmai pentru că dorim să rezolvăm lucrurile care ne apasă 
foarte mult. Asta se întâmplă pentru că a socializa cu aceste greutăţi pe umeri 
înseamnă o povară sufletească în plus și contextul astral al zilei de 4 octombrie, 
pentru că vine pe împlinirea unor unghiuri destul de complicate care s-au 
consumat de luni încoace, va înclina mai mult balanța către careul Lunii cu Pluton, 
decât către trigonul Lunii cu Junon. În felul acesta, ceea ce este firav înseamnă 
vulnerabilitate, iar ceea ce ne face să ne simţim vulnerabili ne îndeamnă către 
celălalt, însă celălalt are aceeaşi tendinţă de a veni către noi, tot pentru suport. În 
felul acesta, a ne îndrepta către exterior înseamnă a ne situa într-un mare impas. 

Prin urmare, 4 octombrie reprezintă o ipostază dureroasă a acestei 
săptămâni în care, deşi avem nevoie de vindecare, de refacere, deși avem nevoie de 
un element puternic cu care să ne hrănim, nu avem de unde să-l luăm sau dacă îl 
vedem într-un raft, privirea ne este înceţoşată, gândirea răsturnată sau ajungem să 
considerăm că ori îngraşă, ori este otrăvitor, ori este împotriva unor concepte 
morale despre alimentaţie.  

În realitate, tendinţa de izolare spre care ne îndeamnă contextul astral de 
acum evidenţiază faptul că suntem vulnerabili, că dispunem de emoţii firave şi că 
toate acestea arată că dispunem de o anume naivitate pe care nu am reuşit să o 
rezolvăm în zilele anterioare. 

Tot ceea ce ni se întâmplă astăzi ne face să ne simţim mult mai în siguranţă 
în prezenţa celorlalţi, însă astăzi nu avem pe nimeni în preajmă care să ne ofere 
ceea ce avem nevoie. În felul acesta, pregătim anumite reacţii pe care le vom scoate 
la lumină în ziua următoare şi care sunt de natură conflictuală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că singurătatea nu 
este totuna cu solitudinea. Singurătatea este o penitenţă, solitudinea este un 
privilegiu. Însă nu ne condiţionează nimeni să ne îndreptăm către una dintre ele. 
Dacă suntem singuri se întâmplă pentru că aşa am dorit, dacă ne simţim în 
solitudine, se întâmplă, de asemenea, pentru că aşa am dorit. 
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Sâmbătă, 5 octombrie 
Sambata  5-10-2013  0:56    Luna(Lib) Opp [Ari] Uranus 
Sambata  5-10-2013  3:34     Sun (Lib) Con (Lib) Luna(New Moon) 
Sambata  5-10-2013  5:42    Luna(Lib) Squ (Can) Lilith 
Sambata  5-10-2013 15:49    Luna(Lib) Squ (Can) Jupiter 

 
Revolta elementului inferior. Asimilare greşită. Probleme de conduită. 

Suprimarea binelui. Compromis. 
 
Astăzi se împlineşte Luna nouă cu un ascendent al momentului pe finalul 

zodiei Leu şi plasând conjuncţia luminariilor în casa a doua, adică sub directa 
influenţă a lui Uranus, care trimite din casa a VIII-a opoziţii către cei doi. Pe 
această temă beneficii sunt compromiși pentru că, pe de o parte, Venus, situată în 
casă a IV-a, primeşte o cuadratură din partea lui Marte din casa a XII-a, iar Jupiter 
se află într-o casă importantă pentru imaginea socială, pentru norocul său de a-şi 
găsi protectori, însă este în continuare lezat de faptul că o are pe Lilith în coastă. 

În felul acesta, Luna nouă din 5 octombrie este marcată de revolta 
elementului inferior. Astăzi vom avea impresia, nu că începem o perioadă, ci că 
terminăm una, că lucrurile se precipită atât de mult încât este cazul să punem 
punct unor colaborări sau să spunem verde în faţă unui interlocutor că bate câmpii 
sau că ne-am săturat de comportamentul său. 

În realitate, nu este vorba despre comportament, ci de ceea ce generează 
acesta, nu este dureros ceea ce se întâmplă acum, ci este dureroasă perspectiva 
faptei de acum. Astfel, sunt evaluate reacţiile individului, a problemelor de 
conduită şi doar luptând împotriva acestor probleme de conduită se va realiza o 
suprimare a binelui sau o îmbrăţişarea a compromisului. Pentru că luminariile, în 
momentul conjuncţiei lor, sunt agresate de prezenţa lui Uranus din casa VIII-a tot 
ceea ce merge spre curiozitate, tot ceea ce ne incită către a descoperi secrete, către a 
explora mistere consumă foarte mult din rezerve. Or astăzi asimilarea este 
deficitară şi oricât de mult am dori să ne hrănim cu informaţii, cu alimente, cu 
lumină, cu înţelegere, cu iertare, cu lucruri bune sau rele, tot ceea ce preferăm este 
greşit, este nepotrivit idealului pe care-l avem sau demersului în care suntem 
implicaţi. În felul acesta, judecându-i pe ceilalţi pentru conduita lor şi hrănindu-ne 
cu aceste lucruri care nu ne trebuiesc acum ajungem noi înşine să dovedim că avem 
probleme de conduită, aşa cum susţinem în gura mare că au cei din jur. 

Elementul cel mai neplăcut al acestei zile vine din faptul că ne vom 
încăpăţâna să considerăm că ceea ce am ales, ceea ce am preferat, lucrurile spre 
care ne îndreptăm, pe care le hrănim sau pe care le invocăm sunt cele absolut 
necesare. Ascendentul momentului de Lună nouă în Leu, acorda Soarelui lezat de 
opoziţia cu Uranus o prea mare importanţă, iar asta înseamnă că vom pune prea 
mult preţ pe conflicte, pe mesajele pe care le înţelegem din aceste conflicte 
considerându-le decisive în a caracteriza o anume relaţie. Soluţiile pe care le 
preferăm pentru combaterea crizei de acum sunt cauzatoare de probleme nu doar 
interlocutorului, ci şi persoanei care le preferă. 

Prin urmare, Luna nouă de astăzi ne îndeamnă spre revoltă. Este mai 
puțin important că suntem nemulţumiţi de faptul că un anume individ, prin 
comportamentul său, prin atitudinea pe care o are sau prin informaţiile pe care le 
furnizează ne creează o anume nesiguranţă sau că ne-am stabilit de la sine putere 
idealuri prea înalte, prea ambiţioase sau ideale lucrurile pe care să le invocăm ca 
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soluţii importante astăzi sunt cauzatoare de probleme, iar aceste probleme sunt 
legate de conduită. Ceea ce facem azi cu maximă încăpăţânare ne va construi în 
următoarele patru săptămâni un comportament care ne va suprima binele, care ne 
va face să fim mai trişti, mai pesimişti mai îngrijoraţi față de ziua de mâine sau faţă 
de sănătatea fizică ori cea emoţională. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi că ceea ce ni 
se întâmplă acum s-a mai întâmplat şi altora. Capul Dragonului în casa a III-a a 
momentului de Lună nouă care are de o parte şi de alta pe Mercur şi pe Saturn ne 
îndeamnă să învăţăm de la cei care au mai trecut prin ceea ce trecem noi, de a fi 
toleranţi cu mesajul lor, cu sfaturile pe care le primim sau de a-i vedea pe aceştia în 
postura de profesori duri, exigenţi, care călesc răbdarea elevului şi îl pregătesc 
pentru adevăratele lecţii de viaţă, acolo unde ar putea învăţa şi o nouă meserie. 

 
Duminică, 6 octombrie 

Duminica  6-10-2013  1:27    Luna(Lib) Sex (Leo) Mars 
Duminica  6-10-2013 11:32    Luna(Lib) --> Scorpio 
Duminica 6-10-2013 12:05     Sun (Lib) Squ (Can) Lilith 
Duminica  6-10-2013 16:43    Luna(Sco) Tri [Pis] Neptune 
Duminica  6-10-2013 19:11    Luna(Sco) Squ (Aqu) Juno 
Duminica 6-10-2013 23:49 Mercury (Sco) Con [Sco] North Node 

 
Inversiune. Nevoia de a înfăptui ceva grandios. Planuri îndrăzneţe. Eşec 

prin ezitare. Prefăcătorii. Învinuirea nedreaptă a celuilalt. 
 
Finalul săptămânii ne aduce împlinirea unor elemente pozitive şi deopotrivă 

a unor elemente negative la intensităţi egale. Astăzi se împlineşte la grad perfect 
careul Soare-Lilith şi, de asemenea, 6 octombrie este şi ziua în care Mercur 
împlineşte conjuncţia cu Capul Dragonului.  

Ceea ce se întâmplă astăzi poartă amprenta inversiunii. Mercur este în 
Scorpion şi vine peste destin cu un mesaj de ambiţie prea mare, de nepotrivire de 
caracter, de răscolire printr-o voinţă disproporţionată a unei ţinte. De partea 
cealaltă, careul Soarelui cu Lilith, ne aduce în faţa unei indulgențe prea mari. De 
aici şi tendinţa de a inversa valorile, criteriile de evaluare sau mijloacele de 
expresie. Cu toate acestea, elementul definitoriu al zilei va fi dat de nevoia de a 
înfăptui ceva grandios. Planurile sunt îndrăzneţe astăzi însă Luna neagră din Rac, 
având girul lui Jupiter din exaltare, îi va îndemna pe oameni să se oprească din 
demersurile lor să-şi rezerve timpul pentru odihnă, pentru a lenevi, pentru a se opri 
din munca pe care o fac şi a decala termenul limită. Astfel, zilele următoare vor fi 
marcate de regretul că în 6 octombrie, atunci când am avut ocazia, nu am făcut ceea 
ce a trebuit. În felul acesta, avem de-a face cu un eşec, cu autoînvinuire şi toate să 
aibă la bază ezitarea. 

Pentru a ascunde faptul că sunt sensibili sau că ezităm, că nu au reuşit să 
gestioneze o ipostaza atât de importantă, că au primit informaţia, dar nu au ştiut ce 
să facem cu ea, că au avut bani, dar i-au pierdut la jocuri de noroc oamenii se 
ascund, îşi ascund sentimentele, se arata prefăcuţi sau, mai simplu, îl învinuiesc pe 
celălalt de propriile sale probleme. Nu trebuie să cădem în plasă şi să ne lăsăm 
păcăliţi de faptul că fiind vorba de un careu între Soare şi Lilith, atunci problemele 
interne, cele legate de nesiguranţă, vor rămâne într-un for interior şi nu vor fi 
afişate sau nu vor trezi niciun interes. 
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Conjuncţia este un aspect ambivalent, ea orientându-se după tendinţa 
configuraţiei astrale la care se aliniază. Avem de-a face prin impactul Lunii negre 
asupra Capului Dragonului cu un trigon, adică cu o expresie pozitivă a unui 
element care suprasolicită un ideal stabilizat deja pe un traseu. Asta înseamnă că 
neastâmpărul zilei de 6 octombrie îi va face pe oameni să schimbe datele 
problemei, să considere că ajustează, că îmbunătăţesc un proiect, dar, în realitate, 
să nu facă altceva decât să-l strice. 

6 octombrie continua predispoziţia apăsătoare a Lunii noi din 5 octombrie. 
Dacă în 5 octombrie am hrănit revolta elementului inferior în 6 octombrie aceasta 
se va răzbuna şi va coroda fiinţa din interior punând-o în postura de a decide 
împotriva să. Lucrurile acestea vor fi ascunse, disimulate, vor fi intercalate cu altele 
pentru că individul va avea impresia că va îmbunătăţi un demers sau va face bine. 

Prin urmare, 6 octombrie este o zi de inversiune. Astăzi vom fi prea 
ambiţioşi pentru lucrurile pe care nu le-am gândit suficient de mult în zilele 
anterioare, dar pe care ni le dorim cu insistenţă şi chiar dacă suntem inspiraţi, chiar 
dacă avem tot ceea ce ne trebuie nu reuşim să valorificăm aşa cum se cuvine ceea ce 
avem. Asta se întâmplă pentru că ne oferim în mod paradoxal un moment de 
linişte, de izolare, de diminuare a intensităţii muncii sau schimbarea programului. 
Unii vor prefera să se odihnească la prânz şi adânciți în somnul de frumuseţe să 
piardă o întâlnire importantă, alţii se vor baza prea mult pe resursele pe care le au 
şi vor considera că o nouă investiţie nu le mai este utilă. Toate aceste lucruri scot în 
evidenţă nevoia individului de a participa la ceva grandios, însă ele nu fac decât să 
alimenteze un eşec. 

Pentru că nu reuşesc să-şi ducă planurile la un alt nivel, cu altă intensitatea, 
oamenii vor prefera să se ascundă, să mintă, să fie prefăcuţi sau, mai simplu, să-i 
învinuiască pe ceilalţi de propriile lor probleme. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a transforma ziua de 6 
octombrie în una activă. Mulţi se vor ascunde astăzi. Vor prefera să se izoleze, să-şi 
lingă rănile sau să se desprindă de ritmul de lucru pe care-l vor aborda de-a lungul 
săptămânii considerând că, după atâta muncă, merită şi puţină relaxare. Relaxarea 
zilei de 6 octombrie este plătită scump, nu doar prin pierderi concrete, ci şi prin 
consum nervos, prin faptul că de-a lungul săptămânii viitoare se vor învinui că 
astăzi şi-au făcut de cap. 
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Săptămâna 7-13 octombrie 2013 ne va încerca foarte mult pe patrimoniu. 
Pentru unii acest patrimoniu se va rezuma doar la un set de reguli, la cunoştinţele 
pe care le-au acumulat sau la obiceiurile la care nu vor să renunţe. Unii, însă, îşi 
extind acest patrimoniu şi către obiectele din jur sau chiar către persoane, 
pretinzându-le acestora un anumit comportament care va genera conflicte ori 
reacţii temperamentale și punând ambele părţi în dificultate. 

Din 7 şi până în 13 octombrie Luna va parcurge un sector de zodiac de la 
Scorpion până la Vărsător trecând, chiar în prima zi a acestei săptămâni, prin 
conjuncţia cu Capul Dragonului şi ajungând în 13 octombrie în careu cu Axa 
Dragonului, construind, practic, un prim cadran al ciclului draconitic în care 
individul se confruntă cu nevoia de hrană spirituală sau cu necesitatea de a face un 
transfer informaţional ori de a învăţa cum să folosească energia sau informaţiile cu 
care intră în contact. 

Venus, în 7 octombrie, îşi schimbă semnul și împlineşte în 10 octombrie un 
careu cu Neptun retrograd din Peşti, apoi un sextil cu Junon în 12 octombrie, iar 
Mercur, aflat în plin tranzit prin Scorpion, împlineşte, în prima zi a acestei 
săptămâni, un sextil cu Pluton, apoi va trece prin conjuncţia cu Saturn şi, implicit, 
prin trigonul cu Chiron, reamintindu-ne de lecţiile importante de viaţă sau de 
necesitatea dobândirii unui discernământ sănătos din toate lucrurile cu care intră 
în contact pentru ca, la spre finalul săptămânii, în 12 octombrie, să împlinească un 
trigon cu Lilith. 

Unul din cele mai importante aspecte ale acestei săptămâni se împlineşte în 
12 octombrie, când Soarele şi Jupiter vor fi în careu şi când vom fi marcaţi de 
confuzie cu atât mai mult cu cât vom considera că evenimentele din ultima 
perioadă sunt decisive pentru ceea ce avem de făcut. Conform mesajului pe care-l 
citim din conjuncturile astrale ale zilei de 12 octombrie săptămână pe care o 
traversăm se va remarca printr-o confuzie ce ne va zdruncina sentimentele aşa cum 
nu s-a mai întâmplat în ultima perioadă. 

Pentru a rezista, mulţi vor apelea la uitarea selectivă, vor invoca faptul că 
sunt epuizaţi în demersuri, că au o viaţă grea şi că singura recompensă pe care 
universului ar putea să le-o ofere pentru ceea ce trăiesc ar fi cele câteva plăceri 
extravagante pe care le invocă acum. 

Nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi de toate aceste unghiuri pentru că dinamica 
astrală a săptămânii 7-13 octombrie este una care pune accent pe discernământ şi 
maturitate. Atunci când renunţăm la aceste două elemente nici nu mai contează ce 
trăim, nici nu mai contează care sunt perioadele la care facem trimitere în trecut ori 
cum am reacţionat atunci când le-am traversat pentru că oricum vor genera situaţii 
lipsite de importanță ori care nu îl înnobilează pe individ, ci îl secătuiesc de resurse 
făcându-l vulnerabil în fața situațiilor penibile. 

Aşadar, recomandarea acestei săptămâni este aceea de a nu ne lăsa păcăliţi 
de caracterul complicat sau încurcat al unghiurilor care se împlinesc acum. Pe cât 
posibil, în armonie cu recomandările aplicate fiecărei zile a acestei săptămâni, să 
încercăm să privim de sus sau din afară ipostazele pe care le traversăm acum 
pentru a surprinde esenţialul. În această săptămână esenţialul nu este nici tragic 
nici dureros, dar nici prea generos în a ne îmbogăţi patrimoniul personal. El ne va 
ajuta însă să privim lucrurile din alt unghi sau din afara problemei pentru a nu fi 
doborâţi de nimicuri. 
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Luni, 7 octombrie 
Luni  7-10-2013  2:55    Luna(Sco) Con [Sco] North Node 
Luni  7-10-2013  3:11    Luna(Sco) Con (Sco) Mercury 
Luni  7-10-2013  3:19    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 
Luni  7-10-2013  4:55    Luna(Sco) Tri [Pis] Chiron 
Luni  7-10-2013  4:57 Mercury (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Luni  7-10-2013  6:08    Luna(Sco) Con (Sco) Saturn 
Luni  7-10-2013 10:49    Luna(Sco) Tri (Can) Lilith 
Luni  7-10-2013 20:33    Luna(Sco) Tri (Can) Jupiter 
Luni  7-10-2013 20:53   Venus (Sco) --> Sagittarius 

 
Ultimatum autoimpus. Oboseală. Nevoie de replică. Eficienţă. Putere prin 

cuvânt. Plăceri indecente. Dramă. Ambivalenșă. Iubire secretă. 
 
Astăzi, Luna şi Capul Dragonului se întâlnesc şi, din punct de vedere moral 

sau spiritual, sunt trasate direcţiile următoarelor patru săptămâni. Pe lângă 
întâlnirea Lunii cu Capul Dragonului, azi se vor mai consuma alte două conjuncţii 
(Luna-Mercur şi Lună-Saturn) care vor pune un accent important pe spiritul 
practic, pe nevoia de găsi lucrurile ascunse sau de a reînvia o relaţie pe care am 
crezut-o uitată sau trecută într-un plan secund. Ca fundal, acum, Mercur şi Pluton 
se întâlnesc într-un sextil, iar Venus traversează ultimul grad al zodiei Scorpion, 
intrând în Săgetător abia seara, în jurul orei 21:00. 

Ceea ce vine spre noi astăzi ia înfăţişarea unui ultimatum pe care, de la sine 
putere, ni-l impunem. Dacă prin tranzitul său de-a lungul Scorpionului, Venus i-a 
îndemnat pe oameni să lupte pentru bucuriile personale să invoce motivul 
confortului personal pentru a da sens vieţii, acum, când Venus ajunge pe ultimul 
grad din Scorpion, oamenii se simt obosiţi, nu mai găsesc soluţii la problemele care 
i-au preocupat până acum şi se întorc spre credinţă. Din nefericire, abordează 
credinţa cu oboseala psihică pe care au hrănit-o până acum. Este adevărat, se vor 
dovedi eficienţi, însă plăcerile cărora le vor da curs fac parte din aceeaşi categorie a 
indecenţei. Hrănind în continuare indecența se îndreaptă către dramă şi căutând 
vindecarea prin credinţă sau reguli morale, dar neseparându-se de plăcerile pe care 
le-au hrănit de câteva săptămâni încoace, nu vor face altceva decât să construiască 
o ambivalenţă care se va sprijini foarte mult pe declaraţii, pe cuvinte, pe dualitatea 
sensului unei fraze sau a oricărei exprimări verbale, indiferent cât este ea de 
sofisticată sau de bogată în sensuri. 

Astăzi ne îndreptăm către iubirile secrete şi ne hrănim cu aspiraţii, cu intenţii 
pe care nu le vom împărtăşi, iar acest demers intim ne va lăsa impresia de împlinire 
pentru că dacă visăm, ne așteptăm ca această iubire secretă să se și consume. 

7 octombrie este o zi bună pentru studiu pentru cei care urmăresc să se 
identifice cu personajele din romanele celebre, care iubesc exprimarea elegantă, 
rafinată, care visează la aventurile pe care, spre exemplu, Jules Verne le-a prezentat 
într-un mod atât de special şi plăcut. 

Prin urmare, 7 octombrie este o zi apăsătoare. Chiar dacă sentimentele ne 
vor lăsa impresia că anumite lucruri se revigorează, că suntem în faţa unor ipostaze 
care ne împlinesc, ne încântă sau ne lasă impresia că suntem eficienţi în raport cu 
ceilalţi, totul va fi marcat de amprenta pe care o va lăsa oboseala. Poate nu am fi 
atât de obosiţi dacă nu am ţine neapărat să continuăm demersurile pe care Venus 
din Scorpion ni le-a hrănit în ultima perioadă. Aici sunt incluse nu doar plăcerile 
neexprimate, ci şi încântarea pe care o simte un om atunci când se răzbună pe un 
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duşman. Raportul cu duşmanul, acum, nu va avea o amprentă afectivă, ci se va 
desfăşura într-o altă zonă, într-un alt segment, acela al exprimării, al duelului 
verbal, al cuvintelor spuse ironic sau poate chiar caustic, adică în zona dialogului.  

Trecând în Săgetător, Venus îi va îndemna pe oameni să simtă frumos, să se 
exprime elegant, să caute mediile care să-i hrănească aceste atitudini şi tocmai de 
aceea, până la sfârşitul săptămânii vom face trimitere în mod insistent la reperele 
pe care ni le-am stabilit în această azi sau la lucrurile bune pe care le-am cultivat 
prin voinţa proprie până acum. Sextilul dintre Mercur şi Pluton nu ne îndeamnă în 
mod obligatoriu către eleganță verbală, ci către eficiență verbală. Cei care folosind 
cuvântul vor reuşi astăzi să fie eleganţi, pe lângă faptul că sunt şi eficienţi, vor fi 
oameni câştigaţi, vor dovedi că sunt puternici şi, în plus, vor convinge auditoriul că 
sunt şi înţelepţi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a folosi momentul de 
conjuncţie dintre Lună şi Capul Dragonului pentru a face apel la tot ceea ce este 
frumos. Să fim azi eleganţi în exprimare şi să nu folosim cuvântul pentru a ne 
răzbuna. 

 
Marţi, 8 octombrie 

Marti  8-10-2013  1:06 Mercury (Sco) Tri [Pis] Chiron 
Marti  8-10-2013  7:53    Luna(Sco) Squ (Leo) Mars 
Marti  8-10-2013 15:21    Luna(Sco) --> Sagittarius 
Marti  8-10-2013 16:55    Luna(Sag) Con (Sag) Venus 
Marti  8-10-2013 20:21    Luna(Sag) Squ [Pis] Neptune 
Marti  8-10-2013 22:39 Mercury (Sco) Con (Sco) Saturn 
Marti  8-10-2013 23:10    Luna(Sag) Sex (Aqu) Juno 

 
Uitare selectivă. Siguranţă pe înţelegere. Aplicare. Nevoie de a verifica o 

recomandare. Mişcare pentru câştig. Noroc prin evaluări. Reuşită prin vechi. 
 
Iubirea neîmpărtăşită a zilei anterioare devine astăzi motivaţie în favoarea 

uitării selective. Astăzi vom fi siguri pe înţelesurile pe care le-am hrănit în zilele 
anterioare, pe lucrurile pe care ni le-am stabilit în prima zi a acestei săptămâni sau 
pe ceea ce ne amintim că s-a consumat intens sau cu consecinţe foarte ample în 
săptămâna anterioară. Asta înseamnă că ne este hrănit spiritul practic sau că 
urmărim să câştigăm un titlu, o recunoaştere sau o poziţie importante printr-o 
confruntare. Luna din Scorpion împlineşte un careu cu Marte din Leu, iar această 
competiţie va lua înfăţişări complicate pentru că, ulterior momentului de careu, 
Luna va intra în Perioada fără direcţie până în mijlocul zilei. Asta înseamnă că 
reacţia pe care o vom avea până în dimineaţa acestei zile, nu va fi susţinută astral în 
Perioada fără direcţie, adică până la mijlocul zilei. 

Cei care vor să participe la confruntări vor avea nevoie de rezerve, de un plan, 
vor avea nevoie de o susţinere din partea unui factor exterior pentru a învinge. 
Altfel, nu vor face altceva decât să cedeze în fața adversarului, gândindu-se că şi-l 
transformă în prieten, fără a-şi rezolva problema sau motivul care l-a dus către 
competiţie. 

Dacă aceste lucruri mărunte îl consumă pe individ şi îl fac să privească viaţa 
cu rezervă, cu reţinere, să se gândească la faptul că, în realitate, nimeni nu are 
prieteni în această lume, ci doar persoane cu care ar putea din când în când să fie 
de acord, trigonul pe care Mercur şi Chiron îl împlinesc reactivează trigonul 
Saturn-Chiron adică strategia ridicării nivelului de conştiinţă sau de obținere a 
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vindecării printr-un gest de mare fineţe sau printr-o hotărâre categorică pe care o 
adoptăm acum în raport cu informaţii care ne vin din anturaj pe ultima sută de 
metri. Unii spun că au nevoie acum să verifice o recomandare, un sfat, să pună în 
aplicare o metodă pe care au consultat-o cu ceva timp în urmă pentru că numai așa 
se îndreaptă către câştig. Ar putea să aibă dreptate pentru că îşi vor evalua metoda 
de lucru după cât de multe obțin folosind-o, fără să ştie că norocul constă în faptul 
că au putere să evalueze, că îşi îndreaptă atenţia către astfel de proceduri, nu 
neapărat în ceea ce câştigă din asta. 

Chiar dacă Luna trece acum prin Săgetător, faptul că se reactivează trigonul 
Saturn-Chiron prin impactul lui Mercur, vom avea reuşită prin vechi. În general, 
Săgetătorul ne îndreaptă către nou, către prospeţime, către ceea ce este revigorat 
prin frumos, iar atunci când este ajutat de o planetă din Vărsător, când aceasta 
zodie se implică în alt mod, înclinaţia către noutate devine prospectarea noului. 
Acum, însă, lucrurile sunt la polul opus. Tot ce este vechi, tradiţional, tot ceea ce a 
primit verificarea timpului duce la câştig, la reuşită, 

Prin urmare, 8 octombrie este o zi de deschidere faţă de creaţie, faţă de 
lucrurile care ar putea să-l înnobileze informaţional pe individ sau care ar putea să-
l facă să se simtă valoros prin experienţele pe care le-a avut. Tot ceea ce vine spre 
noi astăzi ne îndeamnă să aplicăm, să fim siguri pe ceea ce vedem, constatăm sau 
înţelegem şi va transforma tot acest interval într-unul de verificare. Astăzi ne vom 
afla în preajma cuvântului care zideşte, a cuvântului care ridică nivelul de 
conştiinţă sau al celui care îi spune individului că a se menţine la acelaşi nivel de 
promiscuitate sau de durere sufletească, a se hrăni în continuare cu eşecul sau 
dezamăgirea, constituie dovadă de stabilitate, de tradiţie, de permanentizare pe 
care o poate oferi celorlalţi. 

Vedem, astfel, că fiecare îşi va folosi influxul astral după nivelul de 
înţelegere, după cât de avansat gândeşte sau cât de evoluat le este sufletul. Trecând 
în Săgetător, în mijlocul zilei, Luna îi va îndemna pe oameni să privească lucrurile 
frumoase, să folosească aceste criterii estetice însă nu-i ajută să se separe de 
dramele afective pe care le-au hrănit în zilele anterioare. De aceea mulţi ar putea 
vedea că ceea ce poartă amprenta dezamăgirii este foarte intens, ceea ce este rafinat 
distins şi elegant nu ne abuzează nici vizual, nici auditiv, nici concret nici în alt mod 
pentru că esteticul rafinamentul, eleganța sau nivelul înalt al conştiinţei nu se 
impune, ci se apreciază. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta astăzi frumosul în tot 
ceea ce este în jur. A pune o astfel de bază, a hrăni copacul vieţii cu astfel de 
sentimente înseamnă a ne ridica din tot ceea ce ne apasă pentru a descoperi esenţa 
lucrurilor, adică pentru a primi adevăratele răspunsuri la lucrurile care ne frământă 
sau care ne consumă. 
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Miercuri, 9 octombrie 
Miercuri  9-10-2013  8:13    Luna(Sag) Squ [Pis] Chiron 
Miercuri  9-10-2013  8:54    Luna(Sag) Tri [Ari] Uranus 
Miercuri  9-10-2013 19:30     Sun (Lib) Sex (Sag) Moon 

 
Epuizare în demersuri noi. Plăceri extravagante. Teama de a împărtăşi un 

secret. Sinceritate dureroasă. Regrete. 
 
 În această a doua zi de Săgetător (Luna în Săgetător) Luna va împlini trei 

aspecte (un careu cu Chiron, un trigon cu Uranus şi un sextil cu Soarele), 
aducându-ne în fața unor demersuri importante care ne vor capta atenţia prin 
elementul lor novator. Se va mai păstra din ziua anterioară tendinţa de a ne apropia 
de plăcerile complicate, neobişnuite sau chiar extravagante, însă acum le vom privi 
pe toate acestea cu teama că s-ar putea ca aceste lucruri să ne compromită. În felul 
acesta, Luna în Săgetător ne îndeamnă să ne protejăm un secret, să-l acoperit cu 
eleganţă, cu farduri, cu haine frumoase sau cu informaţii care să distragă atenţia 
interlocutorului de pe fiinţă, pe exprimare. 

9 octombrie este o zi marcată de exprimare care se îndreaptă mult către acea 
latură dureroasă a sincerităţii. Rănindu-se, oamenii regretă tot ceea ce și-au spus, 
că au cerut răspunsuri, regretă toate lucrurile pe care nu reuşesc să le acopere sau 
să le ascundă ori să le rezolve. Cu toate acestea, 9 octombrie poate fi o zi marcată de 
veselie, ca şi cum astăzi vom avea impresia că numai râzând sau bucurându-ne de 
ceea ce este în jur putem combate sau ascunde ceea ce nu putem controla. 

Faptul că Luna şi Chiron se află în careu chiar de dimineaţă ne indică faptul 
că un anume disconfort fizic ne va urmări toată ziua şi împotriva căruia nu găsim 
niciun remediu corect. Prin trigonul Lunii cu Uranus care se împlineşte la puţin 
timp de la împlinirea careului Luna-Chiron astăzi ne sunt ridicate anumite 
interdicţii însă noi le vom încadra tot în categoria plăcerilor extravagante. Spre 
seară, când Luna şi Soarele vor fi în sextil, oamenii îşi vor aduce aminte de 
ipostazele în care au avut noroc, încercând să definească ce înseamnă să ai noroc, 
ce înseamnă că ai oameni în preajmă care dispun de această energie pozitivă. Aşa 
îşi dau seama că regretul nu hrăneşte norocul, că tristeţea, reținerea sau teama de a 
împărtăşi o informaţie celor din preajmă nu ne ajută să ne îmbogăţim patrimoniul 
personal, nici măcar să ne sporim cercul de prieteni ori de cunoscuţi. 

Prin urmare, 9 octombrie vine spre noi cu o subtilitate complicată. Pe de o 
parte suntem atraşi de sensul evenimentelor anterioare, ducându-le mai departe pe 
latura negativă, adică prin dragoste, teamă sau regrete, iar de partea cealaltă 
suntem îndemnaţi să ne bucurăm de lucrurile care plutesc în jur, ca şi cum ele 
constituie soluţia cea mai importantă a problemelor cu care ne confruntăm acum. 
Indiferent spre ce latură ne îndreptăm, astăzi vom vorbi despre lucrurile pe care le 
vedem la ceilalţi, iar această sinceritate poate deveni dureroasă, neplăcută, 
cauzatoare de probleme şi mai mari ori o motivaţie în plus pentru anumite 
persoane să regrete că vorbesc sau ascultă. Unii vor fi surprinşi de câte lucruri 
frumoase se vor consuma în această zi, însă nu acesta este reprezentativ pentru 9 
octombrie, ci atitudinea pe care o avem faţă de ecoul pe care aceste evenimente îl 
produc în adâncul sufletului. 

Dacă vom fi împăcaţi cu elementele negative pe care le-am hrănit până acum, 
înseamnă că nu a sosit încă momentul să facem un pas pe scara evoluţiei, iar dacă 
ne bucurăm de toate lucrurile care au venit în jur, nu înseamnă că am progresat, că 
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am ajuns deja la capătul drumului şi că trebuie să extindem sfera percepției, 
bucurându-ne de viaţă în ansamblul ei. Lucrurile acestea vin spre noi pentru a ne 
hrăni discernământul, adică de a separa binele de rău pentru a cunoaşte viaţa în 
toate aspectele sale, atât binele cât şi răul, atât superficialul cât şi profundul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi echidistanţi faţă de 
lucrurile care vin spre noi şi pe care astăzi vom fi tentaţi să le împărţim în două 
categorii, după trăsătura definitorie care ni se va părea evidentă. A fi echidistant 
faţă de mai multe categorii de informații, înseamnă a ne bucura de libertatea de 
alegere pe care, în timp, să o transformăm în discernământ. 

 
Joi, 10 octombrie 

Joi 10-10-2013 12:05   Venus (Sag) Squ [Pis] Neptune 
Joi 10-10-2013 13:10    Luna(Sag) Tri (Leo) Mars 
Joi 10-10-2013 18:17    Luna(Sag) --> Capricorn 
Joi 10-10-2013 23:10    Luna(Cap) Sex [Pis] Neptune 

 
Succes ce vine din zone lipsite de interes. Bine inutil. Substituire. Semn că 

dragostea neîmpărtăşită nu s-a stins. Inspiraţie în activităţi comune. 
 
Zona emoţiilor va fi în continuare afectată şi în 10 octombrie deoarece Venus 

şi Neptun îşi ating acum gradul perfect în careul pe care-l construiesc de ceva 
vreme. În acelaşi timp, Luna îşi încheie tranzitul prin Săgetător, seara, trecând în 
Capricorn şi împlinind la puţin timp de la încheierea acestei zile un sextil cu 
Neptun. De asemenea, la puţin timp de la împlinirea careului dintre Venus şi 
Neptun, Luna împlineşte un trigon cu Marte căutând să se împace cu situaţiile 
neplăcute, să găsească rezolvări în zonele care sunt marcate de dezamăgire sau 
insucces pentru a echilibra o relaţie sau a stinge un conflict. 

În realitate, Venus, abia intrată în Săgetător, prin careul pe care-l împlineşte 
cu Neptun ne îndeamnă să ne însuşim lucruri care nu ne sunt utile. Astfel, succesul 
va veni prin prospectarea unor zone lipsite de interes pe care le vom prezenta 
disproporţionat, ne vom lăuda mult cu ele sau le vom expune ca pe dovezi ale 
eficienței care, de vreme ce s-au consumat, promit mai mult. 

Totul este însă un vis, totul ne îndreaptă către un bine inutil şi ne va încuraja 
să ne rupem de realitate şi să visăm în continuare la lucruri pe care nu le putem 
obţine sau să continuăm să ne însuşim lucruri care nu ne sunt utile. 

Atât pe ultimul segment din Săgetător, cât şi pe primul din Capricorn, Luna 
ne îndeamnă spre lucruri practice şi inspiraţia se va îndrepta către acest sector. 
Ziua va fi însă dominată de acest careu dintre Venus şi Neptun construindu-ne 
ipostaze în care suntem rugaţi să iertăm, să întoarcem un gest frumos, să ajutăm un 
semen aflat într-o ipostază dureroasă, penibilă sau periculoasă sau să ne sacrificăm 
pentru idealul propriu. Ceea ce ni se cere acum este neplăcut şi, ca să echilibrăm 
balanța, ne îndreptăm faţă de lucrurile care nu sunt reale deoarece ni se va părea că 
astăzi doar la acelea vom avea acces. Explorând această parte complicată, oamenii 
vor fi astăzi convinşi că nu au dreptul la dragoste împărtăşită chiar dacă vor vedea 
în jur că există premizele împliniri acestei iubiri sau că în jur plutesc anumite 
semnale pe care le vom interpreta astăzi în mod subiectiv, deci greşit. 

Cei care sunt constrânşi acum să se exprime în familie sau pe zona publică 
vor dovedi un spirit critic prea dezvoltat, vor judeca oamenii după semantica frazei, 
nu după ceea ce au vrut să spună, chiar dacă nu este cazul să se apeleze la reguli 
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stricte de gramatică în vorbirea comună. Judecând sau criticând oamenii vor fi 
motivaţi să devină inconstanţi, să-şi mute interesul de la o persoană la alta, 
motivând că sunt în căutarea unei satisfacţii, a succesul său a iubirii absolute. 

Prin urmare, 10 octombrie reprezintă o zi în care ne sunt presărate la 
picioare lucruri care nu ne folosesc, existând şi riscul de a fi compromiși sau 
impresionaţi de intensitatea ori de bogăţia acestor elemente inutile. Fiind 
impresionaţi, vom fi tentaţi să substituim elementele esenţiale, în căutarea cărora 
ne aflăm şi pe care nu le-am adjudecat încă prin aceste lucruri penibile, trecătoare 
sau lipsite de rost.  

Ziua este proastă pentru cei care urmăresc să cheltuie bani, să recupereze o 
invenţiei sau să-şi achiziţioneze un bun care să reprezinte statutul, nivelul social ori 
pe cel profesional. Cei care nu-şi stăpânesc sentimentele ajung astăzi trişti sau 
decepţionaţi de tot ceea ce este în jur, iar orice formă de împărtăşire pe care 
hotărăsc să o facă la un moment dat, când nu se mai pot controla, îi îndreaptă către 
scandal sau spre a se asocia cu oameni de aceeaşi factură. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi că iubirea 
este prietenă bună cu înţelegerea. Atunci când iubirea circulă singură, fără 
înţelegere, ar putea uşor să judece ceea ce nu-i seamănăs perfect. 

 
Vineri, 11 octombrie 

Vineri 11-10-2013  8:48    Luna(Cap) Sex [Sco] North Node 
Vineri 11-10-2013  9:39    Luna(Cap) Con (Cap) Pluto 
Vineri 11-10-2013 10:53    Luna(Cap) Sex [Pis] Chiron 
Vineri 11-10-2013 11:33    Luna(Cap) Squ [Ari] Uranus 
Vineri 11-10-2013 13:08    Luna(Cap) Sex (Sco) Saturn 
Vineri 11-10-2013 17:03    Luna(Cap) Sex (Sco) Mercury 
Vineri 11-10-2013 17:42    Luna(Cap) Opp (Can) Lilith 

 
Cumpătare. Suprimarea emoţiilor din teamă. Dialog. Colaborare. 

Solicitări care nu pot fi rezolvate în timp util. Evaluarea unui obstacol. 
 
11 octombrie este o zi neplăcută pentru cei care urmăresc să-şi coordoneze 

viaţa fără scandal, fără intrigi, care nu câştigă din a-şi vinde intimităţile aşa cum 
promovează societatea de consum. Greutatea acestei zile va veni în primul rând din 
faptul că Luna, prin conjuncţia cu Pluton, se aliniază opoziţiei acestuia cu Lilith, ea, 
la rândul ei, împlinind şi cu Lilith şi cu Jupiter, ce se află acum în Rac, două 
opoziţii. 

11 octombrie se va lega de ziua de 12 octombrie prin aceste opoziţii pentru că 
abia spre seară Luna va fi în fereastra opoziţiei cu Jupiter pentru ca ea să se 
împlinească la grad perfect în noaptea de vineri spre sâmbătă. Astăzi vom 
considera că soluţia tuturor problemelor reprezintă suprimarea emoţiilor şi vom 
căuta, fie să ne sustragem acestora, fie să oprim dialogul care ar putea să ne 
impresioneze în acest mod ori să coordonăm dialogul reducând la minim 
interacţiunile, doar în ceea ce priveşte raporturile sociale sau discuţiile de 
convenienţă. Nu vom dori să ne desfăşurăm ziua în afară colaborării. Vom căuta 
oamenii, vom urmări să cultivăm împreună cu aceştia un ideal comun însă vom trăi 
cu senzaţia că acolo unde ne implicăm afectiv lucrurile pot scăpa de sub control sau 
se vor îndrepta spre o zonă a conflictului. 

Asta se va întâmpla pentru că astăzi, în mijlocul zilei, Lună şi Uranus vor fi în 
careu, iar sentimentele într-o contradicție puternică în așa fel încât ceea ce este 
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nerafinat, negândite suficient să iasă la lumină şi să-l pună pe individ într-o situaţie 
dificilă. 

Dacă debutul zilei se va face pe sextilul Lunii cu Capul Dragonului, iar finalul 
acesteia va fi marcat de opoziţia Lunii cu Lilith, înţelegem că întreaga zi vom fi sub 
patronajul nevoii de a evalua. Pentru că ne îndreptăm spre opoziţia Luna-Lilith, 
premizele ce vin din sextilul Luna-Capul Dragonului sunt pozitive, atunci când 
evaluăm grija ne va face să ne îndreptăm numai spre obstacole sau să dăm curs 
unor solicitări care nu pot fi rezolvate în timp util. 

Prin urmare, 11 octombrie este o zi apăsătoare, în care oamenii se vor arăta 
nervoşi atunci când li se solicită împărtăşirea unor sentimente sau când sunt 
constrânşi de contextul pe care-l traversează să vorbească despre ceea ce simt, 
despre ceea ce au înţeles sau despre anumite lucruri legate de intimitate. 

Neştiind să-şi dozeze reţinerea sau informaţiile pe care le oferă, mulţi se vor 
dovedi agresivi, impulsivi, vor rupe anumite tipuri de colaborări şi le vor hrăni cu 
insistenţă pe celelalte, pentru a se menţine în aceeaşi zonă a activităţii sociale, doar 
pentru a dezvolta cu cei din jur relaţii de alt tip. 

Asta îi va face să dea curs unor situații care nu pot fi rezolvate, să probeze 
cumpătarea numai în ipostaze în care informaţiile sunt foarte clare, când totul este 
calculat matematic sau când judecă ori rezolva problemele altora. Trebuie să fim 
conștienți că evaluam obstacolele, nu că scăpăm de ele, ci doar le privim din alt 
unghi sau le căutam punctele vulnerabile, nu le dizolvăm prin observație. 

Astfel, 11 octombrie nu este o zi de acţiune, ci mai curând una în care lucrăm 
cu informaţia pe multiple nivele pentru a ascunde vulnerabilitatea afectivă în care 
ne aflăm. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu-i învinui pe ceilalţi de 
ceea ce simţim. 

 
Sâmbătă, 12 octombrie 

Sambata 12-10-2013  2:02     Sun (Lib) Squ (Cap) Luna(Half Moon) 
Sambata 12-10-2013  3:04    Luna(Cap) Opp (Can) Jupiter 
Sambata 12-10-2013  5:26 Mercury (Sco) Tri (Can) Lilith 
Sambata 12-10-2013  9:30   Venus (Sag) Sex (Aqu) Juno 
Sambata 12-10-2013 18:08     Sun (Lib) Squ (Can) Jupiter 
Sambata 12-10-2013 20:59    Luna(Cap) --> Aquarius 

 
Gesturi importante motivate de regret. Acţiuni în raport cu trecutul. 

Neputinţa de a ne desprinde de aparenţe negative. Confuzie. Limbaj complicat. 
Duplicitate. Tendinţa de a da mai multă importanţă exprimării decât 
conţinutului. 

 
12 octombrie este o zi foarte încărcată din punct de vedere astral, nu 

neapărat prin aspectele pe care le împlineşte Luna, pentru că ea atinge gradul 
perfect doar în opoziţia cu Jupiter, ci prin faptul că Mercur şi Lilith împlinesc astăzi 
un trigon, Venus şi Junon un sextil, iar Soarele va fi în careu cu Jupiter. Lucrurile 
nu ar fi atât de apăsătoare dacă nu am fi, cea mai mare parte din zi, adică în 
intervalul 3:00-21:00, în Perioada fără direcţie. Asta înseamnă că planetele îşi dau 
mâna de această dată pentru a-i îndemna pe oameni să facă gesturi importante şi 
să şi le motiveze prin regrete, prin resentimente sau prin nemulţumiri pe care nu au 
reuşit să şi le înţeleagă sau să şi le explice corespunzător de-a lungul acestei 
săptămâni. 
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Dacă există o parte bune din tot acest complex de factori, atunci acesta vine 
din faptul că opoziţia Luna-Jupiter se împlineşte în noaptea de vineri spre sâmbătă. 
Dacă gradul ar fi fost atins în plină zi o parte din activităţile cotidiene ar fi fost 
lovite de eşec, de neputinţă, de ghinion, de instabilitate sau de o situaţie care le-ar 
inflama sau le-a duce în ipostaza în care să explodeze şi nimic să nu se mai 
înţeleagă din toate lucrurile care le compuneau. 

Trigonul Mercur-Lilith ne aduce în faţa unor minciuni frumoase, însă acestea 
nu mai sunt crezute sau sunt supuse unui probatoriu foarte dur, adică sunt 
verificate de sextilul Venus-Junon pentru că trigonul Mercur-Lilith se împlineşte în 
aplicaţia acestuia. Însă nu putem să ne aşteptăm la lucruri bune nici din partea 
acestei verificări, nici din partea acestui probatoriu pentru că toate evenimentele 
acestei zile, exceptând, ingresul Lunii în Vărsător din jurul orei 21:00, se afla în 
aplicaţia careului Soare-Jupiter. Nu numai că sunt scoase la lumina anumite 
gânduri sau demersuri negative, însă ele caută echivalent social, iar personajele 
negative care au definită această trăsătură de caracter îi va instigă şi pe ceilalţi în a 
demonstra faptul că lumea aceasta nu este bună de nimic, societatea nu le oferă 
ceea ce le trebuie şi că familia, cercul de prieteni, grupul de apartenenţă sau 
naţiunea din care fac parte constituie pentru ei cea mai clară dovadă că nimic bun 
nu poate să există pe suprafaţa pământului. 

Dacă ar fi să privim aceste unghiuri în mod disparat atunci am fi constrânşi 
sau obligaţi să acordăm prea mult credit trigonului Mercur-Lilith, adică 
minciunilor frumoase care aplanează un conflict sau care aplanează o stare de 
tensiune ori sextilul Venus-Junon, care înseamnă asocieri de scurtă durată sau 
întâlniri pe baza unui interes ori pentru promovarea unui produs, şi am pierde din 
vedere esenţialul (acţiuni în raport cu trecutul) pentru că luminariile se afla în 
careu, ceea ce nu este bine pentru dimensiunea personală a individului şi că aceasta 
au o relaţie proastă cu Jupiter care, nu trebuie să uităm, este puternic lezat de ceva 
vreme de prezenţa Lunii negre în semnul exaltării sale, adică foarte aproape de el. 

Ziua va fi, în felul acesta, marcat de prea multe ambiţii, de prea multe 
dorinţe, de prea multe fericiri superficiale ori prea multe iluzii care îi păcălesc pe 
oameni că sunt, că au tot ceea ce le trebuie în jur şi că de fapt problemele care vin 
spre ei trebuiesc tratate cu maximă indiferenţă. Cei care gândesc aşa şi nu iau 
această zi aşa cum se prezintă, prin complicaţii sau minciuni construite frumos, nu 
fac altceva decât să dovedească faptul că sunt fiinţe limitate şi că nu le trebuie 
foarte puţini pentru a se autoamăgi sau a fi duplicitari. 

Prin urmare, 12 octombrie devine una dintre cele mai importante zile ale 
acestei săptămâni pentru că, pe de o parte, ne vă aduce în fata regretului, generând 
confuzie, iar de partea celalaltă ne vă aduce în situaţia în care să acordăm mai 
multă importanță exprimării decât conţinutului, să acordăm mai mult credit 
ambalajului decât obiectului care se află în interior. 

12 octombrie va fi o zi marcat de nesiguranţă care îi va îndemna pe oameni 
să-şi caute fericirea în exterior sau să se autoamăgească că tot ceea ce au i interiorul 
sufletului, în familie sau în cercul de prieteni este tot ceea ce-şi doresc. Daca ar 
putea să se desprindă de aparenţe şi dacă ar putea ca experienţele pe care le-au 
acumulat de luni până în această zi să le folosească la ceva atunci ar renunţa la 
limbajul complicat, la duplicitate şi ar accepta că viaţa este construită din elemente 
contrare (cu bune, cu rele) şi că nu calitatea acestor elemente este definitorie 
pentru ce se întâmplă acum, ci ceea ce reuşim să facem cu toate aceste piese pe care 
destinul ni le presară la picioare. 
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12 octombrie va fi o zi destul de apăsătoare pentru cei care nu primesc 
răspuns pe moment, care emit şi nu au certitudinea că semnalul a ajuns imediat la 
destinaţie, care cer şi nu li se răspunde cu aceeaşi monedă sau care, printr-o 
inspiraţie nefastă, aleg să-şi analizeze sectoarele importante ale vieţii acum sau care 
consideră că a sosit momentul să le ceară celorlalţi socoteala pentru lucrurile pe 
care le-au primit din partea acestora. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza duplicitatea, de a 
refuza orice ambivalență care a putea să ne ducă spre confuzie. Cei care aleg să 
înţeleagă dincolo de cuvinte sunt cei care câştiga o zi nu pierd una. 

 
Duminică, 13 octombrie 

Duminica 13-10-2013  5:35    Luna(Aqu) Con (Aqu) Juno 
Duminica 13-10-2013  7:04    Luna(Aqu) Sex (Sag) Venus 
Duminica 13-10-2013 11:23    Luna(Aqu) Squ [Sco] North Node 
Duminica 13-10-2013 14:10    Luna(Aqu) Sex [Ari] Uranus 
Duminica 13-10-2013 16:20    Luna(Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Duminica 13-10-2013 22:56    Luna(Aqu) Squ (Sco) Mercury 

 
Căutarea sentimentelor pierdute. Îndemn la autodepăşire. Observaţie. 

Revoltă împotriva unui factor social. Tentaţii care ne inspiră teamă, dar ne duc 
spre progres. 

 
Luna, astăzi, este în careu la Axa Dragonului şi ne vom aminti de 

sentimentele pe care considerăm că le-am pierdut implicându-ne în activităţi care 
nu au avut nici durabilitate şi care nu s-au dovedit atât de importante pe cât am 
crezut. Dacă ieri ne-am risipit timpul, ne-am autoamăgit sau ne-am arătat 
impresionaţi de lucrurile care nu au trăinicie, durabilitate, astăzi simţim că tot ceea 
ce se întâmplă în jurul nostru, toate lucrurile care vin spre noi ne îndeamnă la 
autodepăşire. Suntem atenţi la ceea ce nu funcţionează cum trebuie, la lucrurile 
care ne spun că viaţa este frumoasă sau care strigă pentru a ne îndreapta către ceea 
ce este esenţial, încât ajungem în punctul în care să considerăm că toate episoadele 
care s-au consumat de-a lungul acestei săptămâni au avut un caracter social evident 
şi acum trebuie să îi opunem o rezistenţă viabilă. 

Din nefericire, lucrurile acestea iau înfăţişarea unei alte forme de iluzie. Luna 
şi Uranus sunt în sextil şi, de asemenea, în această perioadă, acest unghi va fi într-o 
relaţie specială cu careul pe care Luna îl împlineşte cu Saturn. De această dată 
aspiraţiile personale şi limitările pe care dorim să le anulăm prin aceste aspiraţii 
primesc din partea careului Luna-Mercur o lovitură drastică. Nu avem cunoştinţele 
necesare, nu avem nici limbajul necesar pentru a face faţă îndemnurilor care vin 
spre noi sau aspiraţiilor necontrolate pe care le avem acum, în această perioadă. 

Din combinaţia acestor trei elemente, suprapuse peste careul Lunii la Axa 
Dragonului se deduce faptul că 13 octombrie este o zi marcat de tentaţiile care ne 
inspiră teamă, dar care, în cele din urmă, ne duc spre progres. Progresul este unul 
de factură intimă, adică observăm lucrurile care sunt corecte sau care sunt 
valoroase, le punem în Balanţă, iar pe celălalt taler punem suspiciunea pe care am 
dezvoltat-o faţă de toate persoanele care au vrut să ne ajute sau care au dorit să ne 
atragă într-un demers social pozitiv. 

Prin urmare, 13 octombrie devine astfel ziua în care oamenii îşi spun ceea 
ce nu şi-au putut spune de-a lungul săptămânii şi, prin mesajul pe care-l transmit, 
arată cât de agresivi sunt împotriva demersurilor sociale la care, poate, la unele 
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dintre ele, chiar au luat parte. Le va venit uşor astăzi să critice tot ceea ce au în jur, 
vecinii, administraţia locală, coaliţia de guvernământ sau în consonanţă cu teoria 
conspiraţiei, secta iluminaţilor sau alte structuri de aceeaşi factură. 

Nu au nevoie de o denumire, de prea multe informaţii, ci pur şi simplu îşi 
îndreaptă această revoltă, această atitudine antisocială către tot ceea ce se afla în 
exterior, considerând că prin acest comportament rezolva o problemă importantă. 

În realitate, finalul săptămânii ar trebuie să fie dedicat segregării 
sentimentelor sau participării la acţiuni de grup în care cel nemulţumit să se dea cu 
lumea, adică să se destindă puţin, să împărtăşească celorlalți nemulţumirile sale 
pentru a vibra într-un mod armonios, pentru a fi fericit, mulțumit cu cât are şi a 
trata cu indiferenţă lucrurile pe care, prin statutul pe care-l au sau prin limitele care 
le sunt impuse, nu le poate rezolva. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cântări toate lucrurile care 
vin spre noi acum, nu cu scopul de a le judeca, ci cu scopul de a le descoperi care le 
este rostul, care le este misiunea sau unde vor ajunge pentru că, de vreme ce am 
intrat în contact cu ele, trebuie să ne aşteptăm să fim pe desfăşurător atunci când 
acestea îşi ating finalitatea. 
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Săptămâna 14-20 octombrie 2013 este una dedicată respectului. Mulţi, 
privind conjuncturile acestei săptămâni, se vor arăta contrariaţi de faptul că nici 
Marte din Leu sau din Fecioară, nici trigonul lui Venus cu Uranus, nici Luna plină, 
nici careul lui Venus cu Chiron şi nici opoziţia lui Marte cu Neptun nu-l îndeamnă 
pe individ către respect. Respectul este elementul misterios, piatra filosofală a 
acestei săptămâni care se ridică în urma unui proces complicat de transformare 
personală. Această transformare personală nu se referă numai la a învăţa dintr-o 
carte, a asculta un profesor sau a-ţi însuşi anumite reguli morale prin practică, ci 
înseamnă a distruge dezordinea internă, a o ucide, a o abandona sau a ne separa 
într-un mod categoric şi irevocabil de aceasta pentru a ne descoperi următorul 
strat, mult mai puternic decât ceea ce am avut şi nu doar atât, ci de a-l folosi după 
ce-l descoperim. Înţelegem, astfel, că trecerea lui Marte din Leu în Fecioară în 15 
octombrie reprezintă un moment decisiv în a ne diminua orgoliul, vanitatea sau 
importanţa de sine. Înţelegem că omul este fiinţă muritoare, dar nu de bunăvoie, ci 
prin probleme, prin complicaţii, prin tensiuni sau prin înfruntarea unei agresivităţi 
care ne vine din jur şi care poartă amprenta nevoii de a dovedi puterea. 

Rezultanta este fie expansiunea fiinţei pentru a contrabalansa această 
agresivitate, fie desprinderea totală din mediul din care aceasta provine. Înţelegem, 
astfel, că întreaga săptămână se va afla sub patronajul unui exil care chiar din 
prima zi îl vom simţi ca fiind forţat. Abia la finalul săptămânii vom înţelege că acest 
exil a luat înfăţişarea unei izolări abordată cu scopul de a ne proteja de o sancţiune 
sau pentru că nu am evaluat corect fiinţele din jur şi până la urmă s-au dovedit 
minciunoase, prefăcute sau făţarnice. Păcăleala nu este amprenta definitorie a 
acestei săptămâni, ci o posibilă ţintă spre care se va îndrepta individul care nu va 
considera absolut utilă, necesară sau urgentă renunţarea la importanţa de sine. 

Chiar din prima zi vom lua contact cu o anume dorinţă de a aventură, 
gândindu-ne că, abordând-o, la final vom avea parte de un câştig important. În 
realitate, toate aceste lucruri vin spre noi cu intenţia de a ne maturiza, de a ne ajuta 
să înţelegem simplitatea, să ne desprindem de frustrările personale sau să 
descoperim adevăratele puteri pe care le au cei din jur. În această săptămână 
înţelegem că acolo dne lucrurile merg prost ele sunt hrănite de suspiciuni, de 
neputințe, neîncrederi personale şi acolo unde merg bine am lăsat în urmă 
cojoacele groase ale karmei negative şi ne-a îmbrăcat în lumină. 

Pentru un căutător al adevărului ceea ce vine în această săptămâna este o 
graţie cu totul şi cu totul excepţională şi fiecare zi va avea o amprentă specială însă 
finalul săptămânii, însemnând Luna plină de sâmbătă şi opoziţia Marte-Neptun de 
duminică, vor veni cu explicaţii creionate pe marginea unor întâmplări apăsătoare 
sau nefericite. Celui pozitiv şi puternic nu-i va rămâne întâmplarea nefericită, ci 
ceea ce a înţeles din ea. Aceasta este de fapt şi recomandarea acestei săptămâni, de 
a extrage din toate aceste lucruri apăsătoare înţelesul real al vieţii, nu cel pătat de 
dramă. 
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Luni, 14 octombrie 
Luni 14-10-2013  8:46     Sun (Lib) Tri (Aqu) Moon 
Luni 14-10-2013 23:28    Luna(Aqu) Opp (Leo) Mars 

 
Nevoie de solitudine. Exil forţat. Terapie prin izolare sau separare de 

greşeală. Curaj prin cuvânt. Dreptate pentru misiunea proprie. Gust în 
administrarea unor resurse. Câştig. 

 
În această primă zi a săptămânii Luna îşi încheie tranzitul prin Vărsător, nu 

înainte de a încheia o opoziţie cu Marte. Întreaga zi ne vom situa între două 
unghiuri pe care Luna le împlineşte la grad perfect, trigonul cu Soarele şi opoziţia 
cu Marte. În egală măsură, trebuie luat în considerare și că Luna va intra în 
fereastra conjuncţiei cu Neptun, unghi care se va împlini la grad perfect în 
dimineaţă zilei de marți. Toate aceste trei ipostaze esenţiale pentru această ultimă 
zi de vărsător (Luna în Vărsător) ne îndeamnă către solitudine. Unii vor considera 
că evenimentele sociale îi forţează spre un exil, alţii se simt bine, mulţumiţi, fericiţi 
sau privilegiaţi pentru că sunt îndemnaţi, prin ceea ce se întâmpla acum, să se 
izoleze. Pentru aceştia izolarea înseamnă separarea de o greşeală şi o vor abord 
acum toată deschiderea şi toată acceptarea de care sunt în stare, în plus, vor explica 
în modul cel mai curajos şi frumos cu putinţă, cât de importantă este liniştea, cât de 
important este să o obţinem nu prin privilegii care ne vin din anturaj, ci prin efort 
propriu. În felul acesta, se va face dreptate în cazul oamenilor care au cerut de la 
viaţa momente de desprindere de probleme sau de recompensă în ceea ce priveşte 
mulţumirea sau liniştea sufletească. În a doua parte a zilei când Luna se va afla 
într-o opoziţie strânsă cu marte sentimentele scapă de sub control şi termenii, 
cuvintele, noţiunile sau ideile sunt aruncate asupra interiorului, ceea ce înseamnă 
că se depăşeşte limita limbajului obişnuit. 

Chiar dacă gustul pentru aventură va face din ziua de 14 octombrie una 
încărcată de risc, ieşirea din limite ne îndreaptă către identificarea unor noi resurse 
din exploatarea cărora să comportăm un câştig substanţial. Nu este o zi în care să 
solicităm ajutorul, chiar dacă trigonul luminariilor, împlinit încă de dimineaţă, ne 
încurajează în direcţia aceasta, ci este o zi în care să descoperim ceea ce mai putem 
face chiar dacă demersurile ne-au convins că în ceea ce priveşte propria persoane 
am epuizat toate variantele. 

Prin urmare, 14 octombrie este o zi de izolare. Mulţi se simt alungaţi de pe 
moşie, daţi afară din casă, ameninţaţi cu concedierea sau multora li se promit zile 
libere sau o recompensă care ar putea să-i ducă spre depașirea limitelor dacă mai 
fac un efort. 

Dacă în prima jumătate a zilei acest efort li se va părea cât se poate de 
normal, văzându-l mai mult ca un privilegiu decât ca o muncă suplimentară, cu cât 
ne apropiem de împlinirea opoziţiei Luna-Marte cu atât mai mult acest lucru îi 
nemulţumeşte sau îi duce într-o zonă în care să nu-şi mai ţină promisiunea ori să 
considere că la mijloc se află o viclenie. Trebuie să se ţină de cuvânt sau dacă nu se 
ţin de cuvânt în totalitate, ceva din ceea ce au promis va trebui îndeplinit. 
Procedând în felul acesta, lucrurile pe care le vor adjudeca vor fi pozitive, benefice 
sau încărcate de un anume câştig. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ţine cont de stările sau de 
caracterul pozitiv care vine spre noi în dimineaţa acestei zile. În a doua parte a zilei 
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există riscul să nu mai judecăm corect sau să ne încălcăm anumite promisiuni, ceea 
ce nu este bine nici faţă de noi înşine, nici faţă de ceilalţi. 

 
Marţi, 15 octombrie 

Marti 15-10-2013  0:05    Luna(Aqu) --> Pisces 
Marti 15-10-2013  4:56    Luna(Pis) Con [Pis] Neptune 
Marti 15-10-2013 14:04    Mars (Leo) --> Virgo 
Marti 15-10-2013 14:30    Luna(Pis) Tri [Sco] North Node 
Marti 15-10-2013 14:39    Luna(Pis) Squ (Sag) Venus 
Marti 15-10-2013 15:51    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 
Marti 15-10-2013 16:47    Luna(Pis) Con [Pis] Chiron 
Marti 15-10-2013 20:11    Luna(Pis) Tri (Sco) Saturn 

 
Invocarea privilegiilor care compromit. Maturizare prin raportare la alte 

exemple de viaţă. Nevoie de simplitate. Tensiune. Agresivitate care să 
dovedească puterea. Răceală. Refuz. Curiozitate. 

 
Prima jumătate a zilei de 15 octombrie este dominată de gradul anaretic al lui 

Marte în Leu. Cumulând această poziţie dificilă cu faptul că Luna, înainte ca Marte 
să treacă în Fecioară, a trecut în Peşti şi a împlinit o conjuncție cu Neptun, 
înţelegem că acum nu se mai reproduce schema zilei anterioare în care dimineaţa a 
fost un sfetnic bun. De această dată, dimineaţa este încărcată de lucruri nefireşti 
pentru că suntem îndemnaţi să invocăm privilegii care ne îndreaptă către 
compromis. Chiar dacă maturizarea ar trebui să reprezinte un element definitoriu 
în ziua de 15 octombrie, ea este abordată numai prin raportarea la alte exemple de 
viaţă. S-ar putea ca aceste exemple de viaţă pe care le adoptăm în prima parte a 
zilei de 15 octombrie să nu fie corect aleasă şi, în loc să privim către oamenii care s-
au evidenţiat prin muncă, prin seriozitate, prin respect faţă de ceilalţi sau prin 
devotament ori sacrificiu, să privim pe gaura cheii prin care să vedem tot ceea ce 
este reprezentativ pentru degradarea societăţii umane. 

Cei care doresc să-şi protejeze bunul simţ, educaţia, obrazul subţire, vor avea 
astăzi nevoie de simplitate. Cu toate că eforturile în sensul acesta vor fi încununate 
de succes, nu vor fi protejaţi de tensiuni, iar agresivitatea celor care lucrează cu 
energii dense, care sunt needucaţi, care au carențe severe în buna creştere îi vor 
incomoda. Aceste personaje nefericite vin spre ei cu atitudini periculoase pentru a-
şi dovedi puterea. Asistăm, în felul acesta, la scene revoltătoare în care individul 
care poate ierta este strivit, călcat în picioare, umilit, jignit sau batjocorit tocmai 
pentru că refuză să se apere cu aceleaşi mijloace cu care este atacat. Pe fondul 
acesta, orice rană lăsată pe corp, minte, suflet ne îndeamnă către răceală, către 
refuz, dar în egală măsură ne stârneşte o anume curiozitate în a explora aceste firi 
nefericite că, poate, în felul acesta, reuşim să înţelegem ce anume îi determină să fie 
tot timpul puse pe rele. 

Dacă până acum Marte în Leu a fost atras de putere, de strălucire, de viaţă 
uşoară, de traiul frumos fiind uşor sensibilizat de laude, de făţărnicie, acum, 
trecând în Fecioară, realizează greşelile pe care le-a făcut anterior şi are nevoie de 
disciplină. Disciplina lui Marte în Fecioară nu este una dintre cele mai bune şi 
poate deveni aşa dacă exemplele de viaţa sunt corecte. 

Oamenii, acum, cu Marte în Fecioara, se vor modela greu, dar ceea ce este 
modelat se va situa la baza comportamentului, temperamentului, la bază a ceea ce 
poate deveni în timp un edificiu impresionant. 
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Trecând în Peşti, Luna împlineşte multe aspecte importante, în special 
trigoane cu planetele din Scorpion, însă cel mai important din această gamă va fi 
trigonul cu Capul Dragonului pentru că ea va media, prin Coada acestuia, tendinţa 
Nodurilor. Înţelegem că trecerea lui Marte în Fecioară, acum, ne va îndemna să nu 
ne alegem întâmplător exemplele de viaţă, ci să le căutăm pe acelea pe care am 
dorit să ni le însuşim dintotdeauna. Mulţi se vor simţi motivaţi să renunţe la toate 
lucrurile care le-au alimentat, la bucurii superficiale, pentru a se apropia de o formă 
de asceză care să împlinească fiinţă, cu toate că asta înseamnă traversarea unei 
perioade de privaţiuni sau de suferinţe. Înţelegem că ingresul lui Marte în Fecioara 
ne ajută acum, prin concursul altor ingresuri astrale, să trecem pe un nivel 
superior. 

Va fi mai puţin important ca Marte în Fecioară înseamnă plăcere pentru 
administraţie sau ştiinţele exacte, abilităţi manuale sau atenţie pe lucruri mici care 
fac un mecanism să funcţioneze perfect, ci va fi important că profunzimile fiinţei au 
acum susţinere pentru a produce în viaţa individului schimbări remarcabile. 

Prin urmare, 15 octombrie este o zi importantă a acestei săptămâni şi 
implicit a acestei perioade pentru că ne îndeamnă să ne maturizăm prin adoptarea 
unor exemple de viaţă care ar putea să ne favorizeze un progres foarte rapid. Se va 
lucra acum cu simplitatea chiar dacă va exista o tensiune provocată de un element 
care nu-şi poate înţelege caracterul inferior al comportamentului său. Pentru că se 
face trecerea de la un nivel la altul se deschid porţi către alte zone şi nu se va trece 
doar de pe un nivel inferior pe unul superior pentru a se obţine progresul, ci este 
posibil ca, în anumite zone, prin cauze inserate puternic în karma individului (Luna 
mediază tendinţa Nodurilor prin Nodul de Sud sancţiune, pedeapsa), anumite 
lucruri să se amestece, adică în încercarea de a evolua să dăm peste indivizi 
recalcitranţi sau peste ipostaze care să ne descurajeze şi mai mult şi să urmărească 
prin orice mijloc să ne întoarcă din drum. 

În felul acesta, atât curiozitatea, cât şi invocarea privilegiile care duc spre 
compromis devin element de referinţă pentru vibraţia zilei de 15 octombrie. Cei 
care sunt siguri pe ei vor vedea în toate ipostazele care se împlinesc acum seminţe 
ale unor transformări remarcabile. 

Cei care lucrează, care sunt obişnuiţi să-şi extragă puterea din contactul cu 
abstractul, vor putea să înţeleagă că cei din jur se integrează într-un mecanism 
complex, într-o structură perfectă şi chiar dacă nu sunt conştienţi de mesajul pe 
care-l transmit astăzi devin canale de lumină pentru a favoriza transformarea în 
bine a mediului de provenienţă. Este posibil ca datorită tentaţiilor unii să nu 
reuşească să-şi vadă edificiul împlinit, dar, în egală măsură, este importantă şi 
participarea la acest proces, chiar dacă nu ajung la linia de sosire. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi cu maximă seriozitate 
ceea ce vine spre noi acum pentru a vedea în ce mod se produce saltul pentru că nu 
pentru toată lumea acest salt se realizează la fel. 
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Miercuri, 16 octombrie 
Miercuri 16-10-2013  0:51    Luna(Pis) Tri (Can) Lilith 
Miercuri 16-10-2013  5:04    Luna(Pis) Tri (Sco) Mercury 
Miercuri 16-10-2013 10:14    Luna(Pis) Tri (Can) Jupiter 
Miercuri 16-10-2013 17:28   Venus (Sag) Squ [Pis] Chiron 

 
Stabilitate prin detaşare. Refuz. Afecţiuni abordate cu răspundere. 

Frustrare pe lipsuri materiale. Bucurii stranii. Griji care îmbolnăvesc. Tensiuni 
la locul de muncă. Rigiditate. 

 
16 octombrie vine spre noi cu bucurii stranii. Astăzi, Venus şi Chiron îşi vor 

împlini careul pe care-l formează de ceva vreme, având ca fundal cea de a doua zi 
de Peşti (Lună în Peşti) când aceasta va împlini trei trigoane, dintre care două cu 
Jupiter şi respectiv Lilith din Rac şi unul cu Mercur din Scorpion. 

Careul Venus-Chiron reprezintă un braţ al unei configuraţii numită Nicovala 
construită împreună cu Uranus şi Pluton care se află de ceva vreme în careu. Cei 
patru protagonişti scot astfel la iveală probleme care au fost amânate din nepăsare, 
din neştiinţă sau din reavoinţă ori au fost amânate pentru a fi transferate pe umerii 
altora. 

Din fericire, piramida de apa care împlineşte cu poziţia de astăzi a Lunii nu 
întregeşte, prin impactul lui Pluton, configuraţia numită Zmeul, ci se rămâne doar 
la nivelul de triunghi regal, care va scoate în evidenţă calităţi adaptate momentului. 
Chiar dacă problemele sunt vechi, soluţiile sunt noi, chiar dacă frustrările pe grijile 
materiale sunt apăsătoare şi acumulate în timp soluţiile care vin spre noi astăzi 
sunt construite pentru a combate toate aceste lucruri vechi. În felul acesta, 
adoptăm astăzi o poziţie importantă pentru combaterea problemelor pe care le-am 
acumulat din nevoia de a atinge o stabilitate. De această dată, stabilitatea va fi 
menţinută prin detaşare sau prin refuz, prin a evita o confruntare directă sau a o 
pune în faţa unor abilităţi sau în faţa unor talente pe care în trecut, de când am 
început să acumulăm aceste nemulţumiri sau frustrări, nu am avut ocazia. 

Ziua poate aduce tensiuni la locul de muncă, o anume rigiditate şi grijă ca 
sănătatea fizică, mentală sau afectivă trece printr-o încercare substanţială. Toate 
aceste probleme care vin spre noi acum cu titlul urgent sunt abordate ca şi cum 
poartă amprenta unei boli. Relaţiile care nu mai funcţionează sunt privite cu 
rezervă, cu reţinere ca şi cum ia înfăţişarea unei disfuncţii organice, aceea care 
scoate în evidenţă o comunicare deficitară între două organe sau funcţionarea 
deficitară a unui organ. Totul este privit ca o boală şi se vine cu medicamentul cel 
mai potrivit. 

Prin urmare, 16 octombrie este o zi de regret. Astăzi vin spre noi probleme 
pe care le-am amânat de mult timp, discuţii pe care am dorit să le abordăm 
departe, în viitor, cu clarificări care ne depăşesc sau ne apasă prin faptul că invoca 
soluţii pe care nu le putem aplica acum. Neputinţa are acum înfăţişarea unei boli 
care se îmbracă în frustrări pe griji material. Bucuriile, atunci când sunt invocate, 
au un caracter straniu pentru că sunt marcate de tensiuni sau construite pentru a 
contrabalansa o tensiune. Bucuria trebuie să fie liberă şi atunci când nu are acest 
caracter ea se aşează pe celălalt taler al balanţei, ca un contrast, pentru a hrăni 
procese mentale care să combată o anume tensiune, generată de probleme 
concrete. Înţelegem, astfel, că până şi în stările afective benefice, pozitive, sublime, 
dovedim astăzi o anume rigiditate, dar nu vom considera că aceasta este o 
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problemă, ci în cum gândim sau cum alegem să rezolvăm anumite tensiuni. În felul 
acesta, ne simţim protejaţi de stabilitate pe care o adoptăm prin refuz. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a îndrăzni să mergem astăzi 
puţin mai departe cu bucuria, de a o smulge din caracterul ei straniu sau de a-i oferi 
alte motivaţii decât cele concrete, acela care-i dau acum rolul de soluţie. Pentru a 
vindeca bucuria trebuie să fie liberă. 
 

Joi, 17 octombrie 
Joi 17-10-2013  1:04   Venus (Sag) Tri [Ari] Uranus 
Joi 17-10-2013  4:17    Luna(Pis) --> Aries 
Joi 17-10-2013 14:22    Luna(Ari) Sex (Aqu) Juno 
Joi 17-10-2013 20:36    Luna(Ari) Squ (Cap) Pluto 
Joi 17-10-2013 22:01    Luna(Ari) Con [Ari] Uranus 
Joi 17-10-2013 23:54    Luna(Ari) Tri (Sag) Venus 

 
Nevoie de spaţiu. Curaj. Instabilitate afectivă. Nemulţumire pe colaborări. 

Informaţii care nu pot fi digerate. Încredere în oameni care deranjează prea 
mult. Nevoie de a fi acceptat într-un grup, oricare ar fi el. 

 
Dacă lucrurile ne-au dus până acum spre profunzime, chiar dacă plăteam 

pentru aceasta un preţ foarte mare, începând de astăzi, de când Luna va trece în 
Berbec, această înţelepciune de viaţă va trece în plan secund şi va fi înlocuită de o 
atitudine impulsivă, de nevoia de a demonstra sau de a adjudeca o poziţie, un 
drept, un bun care să demonstreze prin posedarea acesteia forţă şi dominare. 
Astăzi, Venus şi Uranus își vor împlini trigonul lor (Uranus este retrograd) şi ne va 
trezi nevoia de spaţiu. Această nevoie de spaţiu ne va pune în situaţia în care să 
acţionăm prin curaj şi încredere în sine. Din nefericire, vom merge pe două 
fronturi. Cele care sunt coordonate de mânii vor fi ghidate de opoziţia lui Marte cu 
Neptun, adică de instabilitate afectivă sau nemulţumire colaborări mai vechi, iar 
cele care ţin de dinamism expresivitate, gust pentru frumos vor fi pe frecvenţa 
trigonului Venus-Uranus, punându-ne în faţa unor informaţii care nu pot fi 
digerate uşor sau deloc. 

Încrederea va fi o mare problemă a zilei de 17 octombrie pentru că ea va fi 
folosită în relaţiile cu persoanele care nu merită. Vom avea încredere în oameni 
care deranjează prea mult, care sunt recalcitranţi, care sunt avari sau care sunt 
obsedaţi de lipsurile materiale. Indiferent că parcurgem această zi cu bucurie sau 
încredere, cu dezamăgire sau tristeţe, unul din obiectivele principale sale este acela 
dat de nevoia de a fi acceptat într-un grup, oricare ar fi el. Venus, prin trigonul cu 
Uranus ne îndeamnă să ne exprima liber, să alegem dreptatea, însă dreptatea 
acestei zile, când suntem în aplicaţia opoziţie Marte-Neptun, ce se va împlini în 
ultima zi a acestei săptămâni, va răstălmăci lucrurile şi va transforma dreptatea 
obiectivă în dreptate personală: dreptatea mea este mai importantă decât dreptatea 
obiectivă, credinţa mea este mai importantă decât credinţa ta sau decât conceptele 
recunoscute de grupul de apartenenţa. 

 Ziua conţine evenimente frumoase, constructive, puternice, marcate de 
eleganță, de rafinament, de o anume fineţe a exprimării, însă se va lovi de aroganța 
sau duritatea societăţii care nu acceptă un element prea distins, rafinat sau 
inteligent în mediul de apartenenţă. 

Prin urmare, 17 octombrie este o zi în care este apreciat frumosul sau 
încurajat sufletul să se deschidă către lucrurile distinse, dar, în egală măsură, este 
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bruscat cu tendinţa de a folosi toate aceste elemente pentru un scop îngust, negativ 
sau compromiţător. Cine îşi va risipi rafinamentul şi gustul pentru frumos în relaţii 
care nu merită, va risipi o energie foarte importantă care va însemna, prin careul 
Luna-Pluton, secătuirea unor resurse importante sau divulgarea unor intenţii 
secrete, ascunse până acum cu mare grijă referitor la anumite planuri de viitor. 
Prin destăinuire acestea scad în intensitate sau sunt compromise pentru că vor fi 
furate sau reanalizate, reinterpretate după bunul plac al unora. Creatorul original 
va fi trecut în uitare şi prin aceasta se va da curs unei devize care vine spre noi în 
aceste zile şi anume: nemulţumirea pe colaborări. 

Combinaţia dintre curaj şi dezamăgire, dintre bine şi rău este atât de intensă 
astăzi încât dacă ne propunem să câştigăm ceva acum, în această zi, atunci trebuie 
să ne selectăm cu mare atenţie gândurile, priorităţile şi să urmărim accentul 
grupului de apartenenţă, nu neapărat refuzul acestuia. Curajul folosit împotriva 
grupului de apartenenţă ne duce în mod indubitabil la eşec. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu face risipă cu binele sau 
rafinamentul care vine spre noi din unghiurile acestei zile. Astăzi nu suntem un 
pulverizator care transmite particule foarte fine de bucurie sau rafinament, ci un 
burete care absoarbe tot ceea ce este necesar din jur sau dintr-o anumită sursă. 

 
Vineri, 18 octombrie 

Vineri 18-10-2013  6:20    Luna(Ari) Squ (Can) Lilith 
Vineri 18-10-2013 15:54    Luna(Ari) Squ (Can) Jupiter 

 
Nevoie de argumente raţionale. Convieţuire dificilă. Explozii 

temperamentale. Refuz al unui ajutor. Pesimism. 
 
18 octombrie este o zi apăsătoare. Astăzi Luna împlineşte două unghiuri la 

grad perfect, însemnând două careuri, unul cu Lilith şi altul cu Jupiter. Având în 
vedere că acestea sunt suficient de aproape una de cealaltă să poată fi considerate 
în conjuncţie, careurile acestora cu Luna înseamnă reactivarea unui careu în T în 
care poziţiile acestora din Rac să reprezinte focarul, iar la baza acestei să avem 
Luna plină. Luna plină nu se va împlini astăzi, ci în noaptea de vineri spre sâmbătă. 
Asta înseamnă că acum ne aflăm în faza ascendentă, iar unghiurile la care participă 
Luna reprezintă motivaţiile care sunt amplificate sau care se vor aşeza la baza 
acţiunilor sociale. 

Acum avem mare nevoie de relaţionare, avem nevoie de celălalt, să fim 
susţinut, acceptați într-un anturaj, însă toate aceste evenimente care vin spre noi 
acum au un element comun: vor face convieţuirea dificilă. Aceste lucruri iau 
această turnură pentru că vom avea mari probleme în a ne controla sentimentele în 
a fi revendicativi sau recalcitranţi şi vom considera că nu vrem sau nu putem să ne 
controlăm toate aceste impulsuri. Exploziile temperamentale constituie, de 
asemenea, pericolul acestei zile, pentru că ele nu se mulţumesc cu a crea o 
atmosferă tensionată, ci ne compromit iremediabil, punându-ne în faţa unui refuz 
important. Astăzi refuzăm un ajutor de la un prieten şi cu cât îl strângem mai mult 
la piept pe „NU” cu atât vom fi mai pesimiști sau dezamăgiţi. 

La nivel social acestea vor lucra cu impresii construite deja. Ziua nu ne 
întâmpină cu evenimente noi, ci le explorează sau le intensifică pe acelea care sunt 
deja în desfăşurare. 
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Prin urmare, 18 octombrie este o zi apăsătoare pentru cei care nu şi-au 
calculat din timp paşii de lucru care nu doresc să investească în colegii de serviciu, 
în prieteni, în cunoscuți, în nimic din jurul lor, ci urmăresc să trăiască pe seama 
acestora, să profite de avantaje pe care le pot primi de la aceştia sau care se bucura 
foarte mult atunci când sunt întreţinuţi prin bucurii, prin atenţie sau material. 

Ziua va fi marcată de explozii temperamentale şi vor striga mai tare aceia 
care sunt obişnuiţi să nu câștige nimic prin efort propriu, ci să primească totul de-a 
gata. Cu toţii însă vom fi marcaţi de o energie negativă care ne va compromite un 
element negativ. Dacă până acum am avut puterea să observăm ceea ce ne este 
necesar să formulăm de o manieră corectă şi obiectivă, acum, faptul că nu ne este 
citiţi gândul care cere, ne duce către a refuza ajutorul care ne este cel mai util. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a prefera calmul în toate 
ipostazele pe care le parcurgem. Cel care este calm va reuşi să treacă cu bine peste 
toate încercările acestei zile. 

 
Sâmbătă, 19 octombrie 

Sambata 19-10-2013  2:37     Sun (Lib) Opp (Ari) Luna(Full Moon) 
Sambata 19-10-2013 10:26    Luna(Ari) --> Taurus 
Sambata 19-10-2013 14:53    Luna(Tau) Tri (Vir) Mars 
Sambata 19-10-2013 15:32    Luna(Tau) Sex [Pis] Neptune 
Sambata 19-10-2013 21:41    Luna(Tau) Squ (Aqu) Juno 

 
Evenimente sociale care rănesc. Tendinţa de a lua totul în sens personal. 

Laude false. Rigiditate ascunsă. Aer de superioritate. Iluzia puterii prin 
acceptări false. 

 
Pe tema Lunii pline împlinită astăzi, opoziţia Marte-Neptun, vedeta acestei 

perioade, se mută pe casele I-VII ale fazei împlinită azi de luminarii, punând o 
mare greutate pe relații şi accentuând comportamentul antisocial. Mulţi vor spune 
că evenimentele sociale sunt cele vinovate, că ele, prin desfăşurarea lor, îi rănesc pe 
oameni. În realitate, traversăm o perioadă în care avem tendinţa de a lua totul în 
sens personal pentru că nu suntem realişti şi visăm prea mult la poziţiile pe care le-
am pierdut. 

Soarele din Balanţă în opoziţia cu Luna din Berbec, pe un ascendent al 
momentului situat pe ultimele grade ale zodiei Leu va încerca să flexibilizeze 
relaţiile care sunt marcate de conflict. Situaţia se va comporta ca şi cum se pune o 
picătură de gaz pe focul deja aprins. Dacă invocăm faptul că oamenii nu sunt 
realiști şi că vizează prea mult la înţelegeri care au dovedit până acum ce fel sunt nu 
facem decât să readucem în discuţie o parte din probleme pe care sa ne 
încăpățânăm să o vedem cu alți ochi. Problemele cele mai importante pe care le 
traversăm acum, aflate în consonanţă cu mesajul solar, sunt accentuate de ceva 
vreme de opoziţia Pluton-Lilith care atinge acum un vârf al expresiei sale pentru că 
ocupă casele V-XI, adică axa afectivităţii aceea care ne îndeamnă să dăruim și să 
primim nu doar sentimente, ci, în cazul de faţă, recomandări, sfaturi sau chiar 
experienţe de viaţă. 

Luna plină din Balanţă ne face uşor de sugestionat faţă de tensiunile 
grupului. Dacă până acum am opus rezistenţă unor idei care au fost vehiculate în 
grupul de apartenenţă, faţă de care nu am subscris şi pe care am urmărit să le 
tratăm cu indiferenţă, acum, pentru că Luna plină se împlineşte noaptea şi pentru 
că Marte se poziţionează pe casa I, tot ceea ce pare să aibă rezonanţă cu elementul 
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personal, tot ceea ce pare numai că ni s-ar potrivi se inflamează şi ne tulbură într-
un mod în care nu ne mai putem linişti nici în timpul zilei şi nici în ziua următoare. 

În realitate, evenimentele care se consumă în această zi ar trebui să ne ajute 
să înţelegem care este direcţia destinului, să acceptăm anumite condiţionări care 
vin dintr-o zonă a educaţiei sau din partea persoanelor care sunt mult mai bine 
pregătite din punct de vedere profesional ori cultural. Dacă vom pune accentul pe 
relaţia în sine şi nu pe transferul informaţional, atunci Neptun din casa a VII-a ne 
va îndemna către persoanele care ne dezamăgesc sau de la care ne aşteptăm să 
primi ceea ce nu pot oferi. 

În felul acesta, 19 octombrie ne conferă un aer de superioritate pentru că ne 
hrăneşte cu iluzia puterii susţinută pe acceptări false ale unor informații reale sau 
pe acceptări reale ale unor informaţii false. Unul din elementele cele mai dureroase 
ale acestei zile vine din faptul că ne vom confrunta şi cu o rigiditate pe care, prin 
toate preocupările agresive sau ezitante, vom urmări să o ascundem. 

Luna fiind în Taur ne va face mai docili, mai dispuşi să muncim mai mult, să 
ascultăm mai mult sau să fim atenţi la suferinţele celorlalţi, însă finalitatea nu va fi 
acum una pozitivă pentru că intensitatea care vine din partea luminariilor (Luna 
plină) pune sub tensiune chiar aceste tipuri de relaţii. Cu alte cuvinte suntem 
îndemnaţi să facem lucrurile pe care nu le putem face, dar în privința cărora ne 
considerăm experţi. 

Prin urmare, 19 octombrie readuce în centrul atenţiei probleme pe care nu 
am reuşit să le rezolvăm de-a lungul acestei săptămâni şi care sunt legate de 
încrederea în sine sau de încrederea în grupul de apartenenţă. Dacă până acum am 
dorit şi am făcut tot ce ne stă în putere să ne integrăm într-o structură, refuzul care 
apare în ziua de azi sau amânarea care poate surveni pe o presiune pe care 
individul o pune pe decizia de grup se transformă în confirmări negative. Mulţi vor 
spune �Am ştiut eu că nu voi fi acceptat. Am ştiut că vom fi refuzat/respins. Am 
ştiut toate aceste lucruri şi nu am putut schimba nimic, deşi am încercat�. Pericolul 
cel mare la acestei zile vine din faptul că toate aceste evenimente vor ţine sub stres 
individul şi nu-i vor permite să se adapteze îndemnului care vine din partea 
grupului. Asta înseamnă că devenim rigizi pentru că nu putem să înţelegem 
amânarea, refuzul sau ezitarea. Ele au un rol în tot acest demers, acela de a tempera 
eventualele decizii pripite sau incomplete care ar putea fi adoptate acum din 
disperare de cauză.  

Cei care înţeleg acest lucru reuşesc să se adapteze într-un mod plăcut, 
rafinat, elegant şi impresionant. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne stinge orgoliul. A hrăni 
mânia îndreptată împotriva partenerului de discuţie sau a partenerului de viaţă 
este semnul că ne aflăm pe un drum greşit. 
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Duminică, 20 octombrie 
Duminica 20-10-2013  1:34    Luna(Tau) Opp [Sco] North Node 
Duminica 20-10-2013  3:34    Luna(Tau) Tri (Cap) Pluto 
Duminica 20-10-2013  4:13    Luna(Tau) Sex [Pis] Chiron 
Duminica 20-10-2013  4:53    Mars (Vir) Opp [Pis] Neptune 
Duminica 20-10-2013  9:10    Luna(Tau) Opp (Sco) Saturn 
Duminica 20-10-2013 14:12    Luna(Tau) Sex (Can) Lilith 
Duminica 20-10-2013 20:52    Luna(Tau) Opp (Sco) Mercury 

 
Cade o înţelegere. Opinia individului nu contează. Căutarea simplităţii. 

Păcăleală. Refuzul realităţii. Teama de sancţiune. Izolare. Zdruncin prin 
încredere în persoane făţarnice. Frustrări cauzate de lipsa banilor. 

 
Prin unghiurile care se împlinesc azi se obţine un vârf în direcțiile astrale ale 

acestei săptămâni. Astăzi Marte şi Neptun, înainte de răsăritul Soarelui, îşi 
împlinesc opoziţia lor, după ce Luna, în prealabil, a trecut prin Coada Dragonului. 
Nici că se putea o combinaţie mai apăsătoare, mai tristă sau complicată, aceea care 
este dată de cele două opoziţii cărora li se alătură opoziţia lui Lilith cu Pluton, încă 
activă. Aceste trei linii care se trasează pe cer acum au un cuvânt important de spus 
în a distruge un demers. Astăzi cade o înţelegere, iar eşecul de acum este susţinut 
pe opinia individului răstălmăcită. Mulţi vor invoca motivul lipsei de înţelegere în a 
refuza această opinie personală, însă, în realitate, lucrurile nu sunt construite 
agresiv sau dramatic, ci doar conflictual pentru că se caută simplitatea, esenţa 
lucrurilor, pentru că oamenii sunt păcăliţi atunci când li se spune că au ajuns la 
finalul drumului. 

Dacă trecerea Lunii prin Coada Dragonului înseamnă întâlnirea cu o 
sancţiune, cu o pedeapsă sau o informare referitoare la o greşeală pe care am făcut-
o în trecut şi care ne va urmări mult timp, opoziţia Marte-Neptun înseamnă refuzul 
realităţii. Pentru fiecare individ în parte, în funcţie de educaţie, adică de modul cum 
i-a fost descrisă realitatea, această opoziţie dintre Marte şi Neptun, acest refuz al 
realităţii, ia o înfăţişarea aparte. Unii se vor refugia în alcool, alţii se vor izola de 
comunitate, iar alţii vor considera că, având o singură viaţă, trebuie să guste din 
toate plăcerile acestei lumi. 

Aşadar, pe de o parte, avem teama de sancţiune (Luna în conjuncţie cu Coada 
Dragonului), iar de partea cealaltă avem tendinţa de a ne izola de ceea ce ne-a oferit 
până acum un caracter pozitiv sau ne-a evidenţiat corect, frumos sau rafinat în 
grupul de apartenenţă (trigon Lună-Pluton). Indiferent pe ce cale o apucăm, 
traversăm un zdruncin pentru că ne apropiem periculos de mult de fiinţe făţarnice 
sau, în cazul celor care sunt deja făţarnici, de fiinţe care sunt mult mai ascunse 
decât sunt ei pe problema pusă de ei acum în discuţie sau cu mai multă experienţă. 

Pentru că este vorba despre o opoziţie de pe axa Fecioară-Pești putem invoca 
aici banii sau probleme cauzate de absenţa lor ori de numărul lor. Fie că anumite 
sume de bani vin într-un mod nemeritat, fie suntem plătiţi pentru nişte servicii pe 
care nu le putem realiza. Toate acestea ţin de caracterul periculos sau dramatic al 
opoziţie Marte-Neptun. Această opoziţie pe axa Fecioara-Pești, pentru că avem un 
Neptun în domiciliu şi pentru că Marte în Fecioară ne îndeamnă către disciplină, 
către a învăţa să fim ordonați putem să ne confruntăm astăzi şi cu un element 
pozitiv dat de unghiul pozitiv al celor două planete. Vom vedea că acest mesaj al 
suferinţei care înnobilează va veni spre noi şi în prima parte a anului 2014, însă pe 
alte conjuncturi şi, evident, cu alte conotaţii. Acum înţelegem sau intrăm în contact 
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cu informaţii care ar putea să se ducă spre zona înţelegerii. Acceptăm faptul că 
absenţa banilor are o însemnătate sau că numărul lor ar putea să sugereze, nu 
prosperitatea sau progresul spiritual, nu sporirea puterii personale, ci o tentaţie pe 
care trebuie să o înţelegem şi să o adaptăm condiţiilor pe care le trăim acum şi aici. 

Pe fondul acesta, opoziţia Pluton-Lilith de pe axa Capricorn-Rac ne va aduce 
în fața unor reacţii necuviincioase. Nu suntem încercaţi cu greutăţi mai mari decât 
am traversat până acum, însă aceste ipostaze complicate vin prin intermediul altor 
persoane, în general, prin intermediul celor foarte apropiaţi. Unii vor obosi să 
asculte, alții nu vor mai avea bani să susţină un anumit nivel de trai sau se vor într-
un impas financiar pentru că nu şi-a făcut corect calculele. Toate acestea nu-l 
afectează pe cel care trebuie să investească sau să cheltuiască resurse, ci pe 
principalul beneficiar. 

Prin urmare, 20 octombrie ne pune în faţa unei probleme cu care ne-am 
confruntat până acum, dar pe care nu am traversat-o în formă în care am traversat-
o până acum. Pentru se tinde către plăceri ce nu pot fi plătite sau la care nu se poate 
ajunge mulţi îşi vor construi mental sau prin ajutorul celor din preajma o nouă 
realitate. Se vor izola în această realitate crezând că vor trăi în continuare la fel de 
bine, vor explora bucuria sau încântarea şi, în felul acesta, vor scăpa de o sancţiune. 
În realitate, se păcălesc foarte mult, chiar dacă vin cu un argument pertinent sau cu 
unul deosebit de util în orice situaţie: căutarea simplităţii. De această dată nu va 
mai conta dacă o va găsi sau nu pentru că opinia individului nu va fi atât de 
importantă. Frustrările acestei zile îi vor îndrepta pe oameni către pesimism sau 
către a se declara unii împotriva altora până în momentul în care vor obţine 
bunăstarea pe care şi-o doresc. Dacă bunăstarea pe care şi-o doresc ține de o 
anume bunăstarea sufletească sau de o anume stare a conştiinţei, în cazul celor care 
sunt orientaţi pe o cale spirituală, atunci opoziţia lui Neptun cu Marte înseamnă 
lupta cu dorinţele care ne compromit, iar izolarea va lua înfăţişarea unor 
reorientări din punctul de vedere al comportamentului sau al modului de a trăi şi 
simţi viaţa. Îşi stabilesc reguli stricte, canoane, se duc în pelerinaj sau scot definitiv 
carne din alimentație. Indiferent ce decizie iau, înţelegerile pe care le aveau ei cu 
cei din jur sau cu destinul propriu, speranţele în care au investit atât de multă 
energie intră acum într-o criză. Se află într-un impas cu ei înşişi sau cu fiinţă lor 
extinsă dacă în destinul personal i-au integrat, mai mult cu forţa decât cu bunăvoie, 
şi pe ceilalţi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne petrece ultima zi a acestei 
săptămâni iertându-ne propria fiinţă, propria linie a destinului, propriile creaţii 
pentru a ne putea elibera de ceea ce am greşit cu mintea, cu gândul sau cu fapta, 
intenţionat sau neintenţionat. 
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Săptămâna 21-27 octombrie 2013 ne va încerca pe răbdare. Dacă anterior a 
trebuit să dăm dovadă de respect, acum vom fi încercaţi pe răbdare, pentru că, în 
multe din ipostazele pe care le vom parcurge, vom considera că am respectat ceea 
ce nu era demn, ceea ce nu merită. Pentru că Mercur intră în mers retrograd chiar 
din 21 octombrie, această idee este una falsă şi o vom menţine activă în minte timp 
de trei săptămâni (până în noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2013), nu doar acum, în 
cele șapte zile pe care le analizăm. 

Pe lângă intrarea lui Mercur în mers retrograd această săptămână mai aduce 
ca evenimente şi trecerea Soarelui în Scorpion, miercuri, 23 octombrie şi, spre 
final, adică sâmbătă, 23 octombrie, împlinirea trigonului dintre Soare şi Neptun, 
iar, în ziua următoare, duminică, 27 octombrie, împlinirea trigonului dintre Mercur 
şi Lilith. 

Dacă răbdarea este elementul salvator al acestei săptămâni sau ținta tuturor 
problemelor grave cu care ne confruntăm înţelegem că fiecare zi va veni cu o nouă 
înfăţişare a acestei direcţii. În această săptămână Luna va parcurge zodiacul de la 
Taur la Leu, lăsându-ne impresia unui progres. Acesta, în plan social, va fi real însă, 
din cauza lui Mercur retrograd, el nu va putea fi perceput la adevărata valoare. La 
capitolul “bine� ziua de joi, 24 octombrie excelează prin faptul că ne transforma în 
exemple pozitive pentru ceilalţi sau ne arată că puterea personală se sprijină numai 
pe bine. De asemenea, un caracter pozitiv are şi ziua de sâmbătă, 26 octombrie, 
prin trigonul Soarelui cu Neptun, însă ea va fi extinsă pe o suprafaţă mult mai mare 
şi va lăsa individului impresia că aceste ţinte pe care şi le stabileşte, chiar dacă sunt 
îndrăzneţe, cer sacrificii, consum suplimentar, o mare cheltuială. 

Finalul săptămânii devine din capul locului cea mai dificilă zi a săptămânii, 
pentru că ne expune în faţa unor pericole pe care am putea să le vedem ca pe 
oportunităţi. În ansamblul ei, săptămâna reprezintă o trecere de la conveniențe la 
interiorizare, iar oamenii vor avea impresia că se trece de la o anume formă de 
agitaţie (tensiune exterioară) la o formă de protecţie (consum interior) fără să 
poată vedea acum, din cauza lui Mercur retrograd, în ce constă această 
transformare, această trecere. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a considera răbdarea 
o virtute, aşa cum este şi modestia. Cei care consideră că modestia este pentru 
proștii vor avea acum mari probleme cu autocontrolul pentru că, în foarte multe 
din situaţiile dificile pe care le vom parcurge şi în care trebuie să apelăm la răbdare, 
va trebui să dăm dovadă şi de modestie. 

 
Luni, 21 octombrie 

Luni 21-10-2013  0:01    Luna(Tau) Sex (Can) Jupiter 
Luni 21-10-2013 13:28 Mercury [Sco] S/R 
Luni 21-10-2013 19:13    Luna(Tau) --> Gemini 

 
Călătorii în adâncuri. Excentricitate. Preocupări care să demonstreze că 

putem mai mult. Revoltă împotriva limbajului. Fabulaţie. Fugă de propria 
persoană. Drama de a privi în oglindă chipul deformat. 

 
Chiar de la începutul săptămânii ne confruntăm cu un eveniment astral 

important pentru toată această perioadă, nu doar pentru săptămâna de față: 
intrarea lui Mercur în mers retrograd (până în noaptea de 10 spre 11 noiembrie 
2013). De asemenea, azi Luna îşi va încheia tranzitul prin Taur şi spre seară va 
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intra în Gemeni. Cea mai mare parte din zi Luna va fi în fereastra opoziţiei cu 
Mercur care, în mijlocul zilei, va avea şi calitatea de planetă statică. În felul acesta, 
dinamica astrală a zilei de 21 octombrie ne îndeamnă să pornim o călătorie către 
mari adâncimi ale sufletului, să descoperim acele valorile pe care le-am ignorat 
până acum şi oscilând sau căutând valorile pe care le considerăm esenţiale să dăm 
dovadă de excentricitate. 

Cu toate că Mercur static nu ne încurajează să ne exprimăm, să folosim 
termenii adecvaţi sau să beneficiem de o mare mobilitate a ideilor, toate 
preocupările acestei zile ne duc către provocări şi abia acestea să ne pună într-o 
lumină foarte bună. Cu alte cuvinte, astăzi doar demonstrăm că putem mai mult, 
convingem auditoriul că avem cunoştinţele necesare, că avem poziţia adecvată sau 
atitudinea cea mai potrivită pentru a depăşi un impas. 

Pentru că Mercur are astăzi un comportament nepotrivit, neclar, adică nu 
merge nici înainte şi nici înapoi, ci va fi static (în special în mijlocul zilei) nu toţi vor 
fi inspiraţi. Lipsa de inspiraţie, provocată de Mercur static din mijlocul zilei, îi va 
enerva pe unii şi le vă aduce aminte că săptămâna anterioară s-au făcut de râs sau 
nu au avut prezență de spirit în anumite situaţii. Acum se revoltă împotriva 
limbajului pe care au tendinţa de a-l reedita sau sunt supăraţi pe oamenii care nici 
de această dată nu reuşesc să se exprime în modul cel mai adecvat sau aşa cum ar 
dori urechile lor să audă. 

Fiind atât de excentrici sau dovedind un comportament atât de neobişnuiţi, 
oamenii, de fapt, sunt îndemnaţi să viseze prea mult, că societatea s-a schimbat, că 
vibraţia anturajului este alta, că oamenii au un alt nivel de cultură, de înţelegere 
sau de disponibilitate şi că totul în lumea asta se învârte după cum dictează ei. Asta 
înseamnă că fug de ei înşişi în speranţa că, procedând așa, îşi transformă  viaţa, o 
duc pe un alt nivel, o înnobilează. 

Ceea ce se traversează în ziua de 21 octombrie nu este altceva decât drama de 
a privi în oglindă chipul deformat. Asta înseamnă că de-a lungul acestei zile ne vom 
aminti sau ne vom confrunta cu elementele care ne deranjează cel mai mult, care 
nu ne sunt pe plac sau pe care putem să le valorificăm cel mai bine, dar nu avem 
acum timpul necesar. 

Prin urmare, 21 octombrie este o zi a situaţiilor răsturnate. Ceea ce este 
bine nu are timpul necesar pentru a se finaliza sau este amânat de individ în mod  
intenționat, motivând că altele sunt mai importante. 

În felul acesta, oamenii îşi construiesc idealuri iluzorii, aspiră către ţinte pe 
care nu şi le pot atinge şi se declară dezamăgiţi de modul cum cei din jur, prieteni, 
familie sau cunoscuţi, participă la toate aceste situaţii. Dacă de-a lungul zilei vom 
trăi intens toate aceste situaţii, după 19:13, când Luna va trece în Gemeni, vom 
reuşi să verbalizăm, să punem în cuvinte toate aceste trăiri, să le povestim, să le 
notăm într-o agendă că poate, cine ştie, peste ani, ne vom aduce aminte de ele. 

Mercur retrograd din Scorpion are însă un impact negativ asupra voinţei, 
asupra ambiţiei, dar şi asupra acelor elemente pe care le-am ascuns de o judecată 
externă, de o verificare, de un test pe motivul lipsei de pregătire. 

Ceea ce porneşte astăzi ne va încerca mult în următoarele trei săptămâni, iar 
asta înseamnă că este bine ca, încă din prima zi a acestei retrogradări, să ne dozăm 
corespunzător forţele şi să nu uităm (Mercur retrograd ne îndeamnă să uităm) că 
mesajul retrogradării acestei planete în Scorpion este acela de a-l expune pe individ 
faţă de elementele de factură intimă, personală, pe care nu şi le poate rezolva de 
unul singur. 
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Cei care au probleme cu orgoliul, care nu acceptă sfaturile, recomandările, 
care se simt jigniţi când le sunt descoperite greşeli de comportament sau de 
atitudine, adică aceia care se văd pe sine ca ocupând 90% din mediul în care trăiesc 
vor avea o perioadă grea. Ceilalţi vor descoperi cât de mulţi prieteni au în jur, cât de 
mult sunt ajutaţi şi cât de utilă poate fi o critică atunci când nu este făcută cu 
răutate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia atenţiei. 
Atenţia nu este totuna cu observaţia, ci ea face apel la instrumente de ordin intern, 
la trăiri sau la o anume abilitate de a încadra corespunzător ceea ce este perceput. 
Cel mai câştigat va fi acela care-şi va folosi puterea personală prin atenţie activă. 

 
Marţi, 22 octombrie 

Marti 22-10-2013  0:31    Luna(Gem) Squ [Pis] Neptune 
Marti 22-10-2013  2:46    Luna(Gem) Squ (Vir) Mars 
Marti 22-10-2013  7:51    Luna(Gem) Tri (Aqu) Juno 
Marti 22-10-2013 13:46    Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 
Marti 22-10-2013 14:21    Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 

 
Extravaganțe verbale. Observaţii realiste. Superficialitatea complică 

viaţa. Dorinţa de a demonstra o fraudă. Neputinţa de a asculta esenţialul. 
Judecată din partea celor mai neînsemnate creaturi. 

 
Ne apropiem cu paşi repezi de zodia Scorpion. Practic, astăzi, Soarele 

parcurge ultimele secvenţe ale Balanţei, neparticipând la niciun unghi împlinit la 
grad perfect. Luna devine vedeta zilei, împlinind cinci aspecte, dintre care trei sunt 
careuri (cu Neptun, Marte şi respectiv Chiron), un trigon (cu Junon) şi un sextil (cu 
Uranus). Toate aceste aspecte se împlinesc în prima parte a zilei, iar asta înseamnă 
că a doua parte a zilei este rezervată accentuării gradului anaretic din Balanţă, prin 
faptul că Soarele trece pe acolo. 

Astăzi dovedim extravagante verbale şi ajungem să credem că aceste 
năstruşnicii semantice nu sunt altceva decât simple observaţii realiste. Ele nu sunt 
aşa şi abordându-le cu încăpăţânare nu dovedim altceva decât că urmărim să 
ascundem o superficialitate, de altfel neplăcută pentru sine, sau că ne temem să nu 
fim judecaţi pe măsura culpei pe care ne-o atribuim. Astăzi se stabilesc ţinte, se pun 
legăminte şi toată viaţa se complică pe baza acestor înclinaţii nefericite, lăsând 
impresia că suntem dispuşi să o luăm de la capăt sau să convingem auditoriul că 
avem calitatea despre care am vorbit în ultimele patru săptămâni. Chiar dacă nu 
am probat până acum, încercăm să-i convingem pe ceilalţi că suntem la înălţimea la 
care ne credem, raportând o fraudă, deconspirând un mincinos sau împărtăşind 
din secretele altora. Această tendinţă de a ne consuma pentru a ne capta atenţia, 
ascunde neputinţa de a asculta esenţialul. Oamenii îşi închid urechile atunci când le 
sunt făcute recomandări de bun simţ, când sunt corectaţi, când li se fac observaţii 
pe baza vestimentaţiei sau a limbajului, însă pleacă urechea foarte mult către 
evenimente de proastă factură, către vulgaritate, către superficialitate sau către tot 
ceea ce nu îi solicită sau nu îi compromite. 

Elementul cel mai important, care se va consuma în special în a doua parte a 
zilei când se va accentua gradul anaretic prin tranzitul Soarelui pe acolo, constă în 
faptul că vom fi puşi în faţa unei judecăţi stranii. Astăzi judecata va veni din partea 
celor mai neînsemnate creaturi, iar aici sunt incluse toate făpturile din jur. O 
sancţiune poate veni din partea unei necuvântătoare, prin comportamentul straniu 
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pe care-l arată faţă de om, dar şi de la oameni, prin intermediul tehnicii moderne, 
sub înfăţişarea întâmplării: se dă un exemplu într-o emisiune care se potrivește 
foarte mult cu ceea ce traversează cel ce o urmăreşte, un email ajunge din greşeală 
în altă parte ș.a.m.d. 

Prin urmare, 22 octombrie este o zi de încercare. Acum nu folosim energia 
prezentului, ci mesaje, forme-gând sau energii pe care le-am creat pe alte 
conjuncturi. Acum doar le folosim, doar le integrăm în existenţa proprie cu o mare 
uşurinţă, beneficiile lor fiind destinate altor conjuncturi, ce vor apărea cel mai 
devreme dupa 11 noiembrie, când Mercur nu va mai fi în mers retrograd. 

Cei care în ziua anterioară nu au fost atenţi, nu au respectat un sfat, o 
recomandare, informaţia care a venit din partea unui apropiat sau statutul său, 
acum vor fi zăpăciţi de uşurinţa cu care evenimentele trec de la o extremă la alta. 
Vor crede că dincolo de mesaj există o intenţie, un adevăr, o realitate şi vor fi 
tulburaţi de toate lucrurile pe care şi le închipuie. În realitate, ei aduc din ziua 
anterioară tendinţa de a fabula şi greşesc pentru că şi ieri, şi astăzi şi cu siguranţă şi 
în săptămânile anterioare şi-au dat o mare importanţă, şi-au atribuit o mai mare 
valoare decât au sau s-au văzut pe sine ca ocupând 90% din anturajul. 

Astăzi, în special în a doua parte a zilei, acest orgoliu este sancţionat, 
pedepsit şi mulţi vor fi deposedați de bucurii care cred că le construiesc identitatea 
sau vor simţi pericolul de a le pierde. Problemele ridicate astăzi sunt grele, ele nu 
vor atinge finalitatea, ci vor fi doar expresii ale unor frământări interioare pe care 
oamenii ar trebui să şi le conştientizeze nu pentru a le arăta celorlalţi sau pentru a 
le explora, ci pentru a le înlătura, adică pentru a-şi purifica fiinţa şi pentru a se 
desprinde de ele. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de răbdare. Luna 
în Gemeni aduce prea multă instabilitate, şi prin poziţia pe care o ocupa în acest 
semn, dar şi prin careurile pe care le împlineşte, ceea ce va face din toate direcţiile 
cu care intrăm în contact acum mijloace de epuizare, de devitalizare sau de 
compromitere a unui statut la care am lucrat în ultimele patru săptămâni. 
Răbdarea ne ajută să lăsăm ca lucrurile să se întâmple şi, în egală măsură, ne 
încurajează să ne însuşim critica pe care o făptură neînsemnată o îndreaptă spre 
noi. 

 
Miercuri, 23 octombrie 

Miercuri 23-10-2013  3:34    Luna(Gem) Opp (Sag) Venus 
Miercuri 23-10-2013  9:09     Sun (Lib) --> Scorpio 

 
Falsa identitate preia controlul. Ascunderea sentimentelor curate. Teama 

de suferinţă. Dorinţa de a uita. Suspiciuni bune. Certitudini rele. Iubire rănită. 
 
Dacă până acum am pus accentul pe comunicare, pe interacţiuni, pe 

simplificarea relaţiilor sau chiar pe consumarea energiei personale în interacţiuni, 
astăzi, cu trecerea Soarelui în Scorpion, vom deveni mai ascunşi, nu ne vom mai 
deschide atât de uşor către cei din jur şi vom considera că toată această rezervă sau 
diminuare a expresivităţii ne conservă din energia personală sau ne protejează în 
fața unor potenţiale pericole. În realitate, astăzi, prin faptul că Luna îşi împlineşte 
opoziţia sa cu Venus pe Gemeni-Sagetător, ne ascundem sentimentele curate. Este 
foarte probabil ca mulţi să nu şi le poată conştientiza într-un mod adecvat, ci să 
acţioneze mai mult intuitiv. Această intuiţie o vor aprecia ca fiind o greutate. 



Săptămâna 21 – 27 octombrie 2013                  Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 17 octombrie  2013, ora 14:20 

Din fericire, acest unghi se împlineşte la grad perfect în noaptea de marţi 
spre miercuri şi va avea un caracter compromiţător pentru cei care lucrează în 
timpul nopţii sau care nu dorm. Ceilalţi vor folosi aceste influxuri astrale în planul 
visului, în relaţia cu subconştientul propriu sau participând la un schimb propriu 
pe care cu greu sau deloc îl vor putea implementa în viaţa reală. 

Îndreptându-se către interior, în situaţia în care Mercur este retrograd, 
oamenii se comportă asemenea acelora care se întorc spre casă, dar uită drumul. În 
felul acesta, îşi construiesc o identitate falsă care preia controlul şi care îl convinge 
pe individ care se află pe drumul cel bun. 

Frustrarea, nemulţumirea și nesiguranţa pe care o dezvoltăm de la oamenii 
de la care avem aşteptări prea mari vor pune o mare greutate pe această întoarcere 
din drum, pe această revenire la forma iniţială sau protecţie pentru că se va susţine 
în special pe impresii false. 

Nemulţumirile pe care le avem nu sunt reale sau dacă nemulţumirile sunt 
reale ele sunt construite pe informaţii incomplete. Astăzi vom fi atât de convinşi că 
lucrurile se îndreaptă în direcţia pe care o gândim încât vom fi mult mai atenţi 
asupra fricii de referinţă decât asupra necesităţii de a ne duce la bun sfârşit un 
demers sau de a ne împlini o dorinţă. Astăzi suntem copleşiţi de dorinţa de a uita şi 
hrănim, prin acest refuz al realităţii, suspiciunile. 

Fiind suspicioşi la ceea ce se întâmplă în jur astăzi dovedim că acordăm mai 
multă credibilitate certitudinile rele, acelea care se susţin pe informaţii incomplete. 
Înţelegem, astfel, că, din toate aceste episoade pe care le transformăm, iubirea pe 
care o trăim este rănită. Nu a rănit-o nimic din exterior, ci fiecare, prin propriile 
acţiuni, şi-a rănit sentimentele, dorind să le ascundă, să le îndrepte către altceva 
sau obligându-le să înlocuiască alte elemente ale fiinţei. 

Nu mai are rost să amintim aici faptul că Soarele în Scorpion se va preocupa 
de bani şi putere, că oamenii se vor simţi atraşi de aceste două elemente ca de un 
magnet pentru că în această zi toţi vor argumenta până şi aceste elemente care ne 
vin din zodia Scorpion prin faptul că iubirea în care au investit atât de mult este 
rănită. 

Prin urmare, 23 octombrie este o zi care ne hrăneşte regretul că trăim 
viaţa pe care o avem sau că trebui să ne implicăm în demersuri care au început să 
ne plictisească sau să ne obosească. Pentru unii, dezamăgirile se vor stabiliza în 
acest sector şi vor fi în continuare nemulţumiţi că au bani, dar nu ştiu ce să fac cu ei 
sau că nu au atât de mulţi cât îşi doresc, că au putere de influenţă asupra unui areal 
foarte mare, dar nu reuşesc să se impună acasă.  

Toate aceste situaţii îi distrag atenţia individului de pe scopurile importante 
şi îi consumă energia. Şi când stă se consumă pentru că stă şi are impresia că este 
constrâns să stea împotriva voinţei sale. Dacă elementul definitoriu al acestei zile 
care, de altfel, este şi cel mai periculos, vine din faptul că vom avea certitudinea că 
iubirea ne este rănită, greşeala cea mai mare pe care o putem face astăzi este de a 
ne implica în ascunderea unor sentimente curate. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa să curgă 
libere sentimentele curate. Să nu le punem bariere şi nici să nu aşteptăm un ecou. 
Ele lucrează într-un alt mecanism decât ne poate spune mintea şubrezită azi de 
retrogradarea lui Mercur. Realitatea se desfăşoară în alt plan decât alegem să 
activăm astăzi. Cei care nu-şi ascund sentimentele curate rămân în continuare 
conectaţi la realitate. 
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Joi, 24 octombrie 
Joi 24-10-2013  6:35    Luna(Gem) --> Cancer 
Joi 24-10-2013  8:32     Sun (Sco) Tri (Can) Moon 
Joi 24-10-2013 12:01    Luna(Can) Tri [Pis] Neptune 
Joi 24-10-2013 17:30    Luna(Can) Sex (Vir) Mars 
Joi 24-10-2013 22:28    Luna(Can) Tri [Sco] North Node 

 
Înţelegerea doare. Confuzie. Dezamăgire din partea partenerilor. 

Încurajare spre a simţi curat. Intuiţie. Exemplu pozitiv oferit celorlalţi. Puterea 
personală se sprijină pe bine. 

 
Astăzi ne va fi mult mai clar că este important să simțim curat şi să ne 

exprimăm sentimentele în conformitate cu această puritate. Luna, chiar în 
dimineaţa acestei zile, trece în Rac şi va împlini patru aspecte din care, de această 
dată, trei sunt trigoane (cu Soarele, Neptun şi Capul Dragonului) şi un sextil cu 
Marte. 

Vibraţia acestei zilei merge în direcţii reparării. Astăzi dorim să reparăm tot 
ceea ce considerăm că am greşit în primele trei zile ale săptămânii. Înainte de a dori 
să reparăm vom înţelege, iar ceea ce înţelegem doare. Durerea ar putea ca pe unii 
să-i ducă spre confuzie şi, în egală măsură, să îi încurajeze în a rătăci pe căi 
nebănuite. Aceştia, aşa cum am văzut în zilele anterioare, au pornit spre casă, dar 
nici acum nu au ajuns. 

Cei mai mulți traversează ziua cu sentimentul dezamăgirii. Unii o vor pune 
pe seama parteneriatelor sociale, alţii se vor localiza doar la nivelul vieţii de familie 
sau la câţiva prieteni apropiaţi. Şi-ntr-un caz, şi-n celălalt, oamenii vor fi încurajaţi 
să simtă curat, să se exprime după cum simt şi pe nivelul următor vor trece doar 
aceia care se exprimă de această manieră, dar nu au aşteptări de niciun fel din jur. 

Ziua este în cea mai mare parte pozitivă, chiar dacă avem în continuare 
active trei opoziţii foarte agresive, dintre care două la care participă Marte (cu 
Neptun şi Chiron). Pentru că Luna face azi un sextil cu Marte, acestea vor fi 
mediate, iar  de partea cealaltă Mercur retrograd din Scorpion dă semne că doreşte 
să medieze opoziţia pe care Pluton o face cu Lilith. Traduse, aceste ipostaze 
înseamnă: sentimentul ne vindecă, vorba ne păcăleşte. 

Prin această conştientizare oamenii se vor oferi ca exemple pozitive pentru ei 
înşişi, îşi vor aminti când au învins un adversar, când au cucerit o redută sau când 
au reuşi să treacă pe un alt nivel, când şi-au îndeplinit o dorinţă s-au şi-au atins un 
ideal. Toate aceste elemente de colecţie personală devin exemple ce pot uşor trece 
în colecţia colectivă. 

Prin toate aceste situaţii minunate se sporeşte puterea personală şi, mai ales 
îi convinge pe oameni că această forţă intrinsecă se sprijină numai pe bine. 

Prin urmare, 24 octombrie este ziua în care cu toţii, fără un prea mare 
efort, putem  fi buni, corecţi, iubitor, pozitivi şi de folos comunităţii. 

Chiar şi atunci când ne arătăm reținuți faţă de situaţiile pe care le traversăm, 
chiar şi atunci când acuzăm anumite neajunsuri care există în viaţa personală sau 
care vin din partea unor persoane indicate punctual, dăm dovadă de înţelege de 
compasiune sau de o anume flexibilitate care nu merge pe direcţia compromisului 
sau a distrugerii subiectului de conversaţie sau a relaţiei, ci, dimpotrivă, pentru a-i 
descoperi acesteia un nou sens sau spre a-i da o nouă direcţie. 
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Astăzi descoperim că puterea personală se sprijină numai pe bine şi ceea ce 
reprezintă realizare personală, ceea ce face parte dintr-o colecţie personală de 
valori poate deveni pentru ceilalţi un exemplu de reuşită sau de motivare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi astăzi buni cu ceilalţi. A fi 
buni cu celălalt este ca şi cum am pune în pământ o sămânţă căreia să nu-i dăm 
numele propriu, ci pe care să o numim după cel mai bun prieten sau cel mai de 
temut duşman pe care dorim să-l transformăm cu energia prieteniei. Atunci când, 
urmărind să ajuți pe cineva, poţi face diferenţa între duşmanul conjunctural 
(conform contactelor sociale) şi duşmanul emoţional (conform modului de a simţi) 
atunci poţi să fii un grădinar al sufletului, adică să plantezi sentimente cu diferite 
nume şi din ele să crească arbori ai prieteniei. 
 

Vineri, 25 octombrie 
Vineri 25-10-2013  1:19    Luna(Can) Opp (Cap) Pluto 
Vineri 25-10-2013  1:36    Luna(Can) Tri [Pis] Chiron 
Vineri 25-10-2013  2:08    Luna(Can) Squ [Ari] Uranus 
Vineri 25-10-2013  8:21    Luna(Can) Tri (Sco) Saturn 
Vineri 25-10-2013 13:42    Luna(Can) Con (Can) Lilith 
Vineri 25-10-2013 17:16    Luna(Can) Tri [Sco] Mercury 
Vineri 25-10-2013 23:30    Luna(Can) Con (Can) Jupiter 

 
Libertate prin autocontrol. Fugă de răspundere. Cucerire. Duritate prin 

atitudine. Cel mai puternic va fi constructiv, chiar dacă în acelaşi timp este şi 
dur, cel slab va fi recalcitrant. 

 
Într-un mare contrast cu ceea ce a venit spre noi în ziua anterioară, vineri, 25 

octombrie devine o zi grea prin libertăţile pe care ni le acordăm sau prin obsesia 
autocontrolului. Mulţi vor fi convinşi că se controlează în situaţii complicate, dar, 
în realitate, fug de răspundere. Prin această acţiune îndreptată către societate sau 
către ceea ce poartă denumirea de �exterior� doresc să cucerească orice. Mulţi vor 
proba astăzi o dorinţă de dominare sau chiar de răzbunare. Duritatea va lua astăzi 
înfăţişări stranii, neobişnuite sau variate, însă cel mai des ne vom confrunta cu 
duritatea prin atitudine. 

Refacerea careului în T pe semne cardinale la care participă maleficii Uranus 
şi Pluton, aspect ce se împlineşte de ceva vreme, înseamnă reeditarea unei greşeli 
sau rediscutarea unei situaţii delicate. Chiar dacă datele noi cu care fiecare dintre 
părţi intervine acum în discuţie sunt deosebite, corecte, pozitive, rezultatul este 
acelaşi. Mulţi pornesc în aceste demersuri cu un optimism molipsitor, însă la final 
vor fi la fel de dezamăgiţi, aşa cum au fost anterior, chiar dacă situaţia este altfel. 
Vor fi miraţi ca se întâmplă toate acestea pentru că au uitat că ne aflăm în perioada 
retrogradării lui Mercur în Scorpion care ne poate relativ uşor abuza pe toate aceste 
convingeri legate de încrederea în sine sau încrederea în mijloacele care pot 
promova un element de factură internă. Prin această supradimensionare a forţei 
interne, în realitate se compromite un personaj care ar trebui să reprezinte un grup 
sau se distrugă şansa unei promovări. 

Astăzi, până şi minciunile vor fi spuse cu duritate pentru că oamenii vor avea 
aceleaşi impresii ca în ziua de luni, 21 octombrie, că au timp, dar nu doresc să-l 
folosească pentru lucrurile pe care le obţin uşor. Astea înseamnă prea multă 
îndrăzneală, prea multă ambiţie, adică o forţa suplimentară care ne vine din 
Scorpion. În felul acesta, Mercur din Scorpion reuşeşte să încline foarte mult 
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balanţa în sensul negativ, pentru că este retrograd acolo, iar noi acum punem prea 
multă bază pe anumite trăsături care ne vin din acest semn. 

Astăzi cel puternic va fi constructiv, chiar dacă va da dovadă de o mare 
duritate, iar cel recalcitrant va dovedi, prin toată agitaţia pe care o va afişa fără pic 
de rezervă în jur, că este un personaj slab. 

Prin urmare, 25 octombrie va fi o zi încărcată de dezamăgiri. Avem prea 
multe aşteptări de la această zi, urmărim să ne implicăm în multe lucruri sau, dacă 
numărul lor nu este mare, să le sporim intensitatea, profunzimea. Pierdem însă din 
vedere faptul că această putere pe care noi o folosim este lezată de retrogradarea lui 
Mercur. Cuvintele nu ne ajută, sentimentele sunt răvăşite, chiar dacă informaţiile la 
care fac trimitere sunt reale, puternice, consolidate sau definitive. 

Cu alte cuvinte cu toate că suntem purtătorii unui mesaj de pace, mesagerul 
care ne reprezintă nu cunoaşte limba interlocutorului şi nu îi poate oferi acestuia 
conţinutul adecvat. De asemenea, acelaşi Mercur retrograd ne va slăbi şi puterea de 
autoinvestigare. Oamenii nu-şi vor mai da seama că au depăşit limita sau că nu 
sunt pe calea cea bună însă vor putea să îşi dea seama care este rolul pe care-l 
îndeplinesc în conjuncturile pe care le traversează observând că dacă ceea ce fac 
este constructiv atunci este puternic, iar dacă riscă să se certe cu toată lumea, să 
critice pe toată lumea, să devină un personaj recalcitrant, în intenţia disperată de a 
convinge pe toată lumea sau măcar o persoană din jur de ceea ce ştie sau deţine, 
este un personaj slab. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa azi de măsură 
prin sentiment, nu de măsură prin informaţie, prin valori materiale, prin atitudine. 
Dacă tot Scorpionul ne îndeamnă spre a trăi mai mult în interior decât în exterior, 
spre a elabora departe de ochi celorlalţi problema şi a o prezenta anturajului fără 
echivoc, atunci să punem un strop de sentiment în măsura pe care o vom prefera. 
 

Sâmbătă, 26 octombrie 
Sambata 26-10-2013  1:40     Sun (Sco) Tri [Pis] Neptune 
Sambata 26-10-2013 19:11    Luna(Can) --> Leo 

 
Răsturnare de situaţie. Protejarea unui duşman. Răzgândire. Crearea de 

valori perene. Strămutări. Inspirație. Sensibilitate. Ambiție. Impuls spre a 
demonstra, domina, convinge. 

 
 Împlinirea trigonului Soare-Neptun îl îndreaptă pe om spre a fi mult mai 

încrezător în destinul propriu sau în a-şi folosi cu mai multă încredere intuiţiile pe 
care le are. Astăzi descoperim că intuiţiile au un conţinut diferit faţă de ceea ce am 
hrănit până acum sau se vor arăta în contrast cu situaţiile pe care le-am parcurs de 
la începutul săptămânii până acum. Asta înseamnă răsturnare de situaţie care va 
lua acum înfăţişarea unei oportunităţi, trigonul Soarelui cu Neptun înseamnă 
implicit şi trigonul pe care Neptun îl ridică la Capul Dragonului şi din aproape în 
aproape nu doar acestea sunt implicate în relaţii bune cu Neptun, ci şi Saturn sau 
Mercur, adică toate planetele din Scorpion, realizează acum, în această zi, dar şi în 
zilele următoare, relaţii bune cu planetele din Peşti. 

Ambiţiile sau impulsurile pe care le avem devin instrumente care ne ajută să 
vedem foarte departe, foarte profund sau care, printr-o puternică mobilizare, să ne 
ducă spre a ne extinde viziunea sau a produce schimbări cu adevărat remarcabile 
pe situații pe care le-am mai parcurs în acest an, în august şi în septembrie. Nu este 
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cazul să ne lăsăm păcăliţi de aparența lucrurilor, adică să ne lăsăm păcăliţi întru 
totul de caracterul obositor al unor demersuri. Ţinta, finalitate acestora reprezintă 
un element care ar trebui să ne motiveze în a ne folosi toate resursele necesare. 
Unii vor fi tulburaţi ca, din nou, trebuie să se întâlnească cu partenerii de discuţie, 
să pună pe tapet noile informaţii. Sunt nemulţumiţi că trebuie să protejeze pe 
cineva pentru că înţeleg din această situaţie ca demersul în sine nu se protejează 
prin ceea ce deţine până acum. Este important ca astăzi să vedem mult mai departe 
de aceste argument de mulţumire sau panică pentru că tot ceea ce vine spre noi în 
26 octombrie şi implicit în 27 octombrie reprezintă ipostaza în care creăm valorile 
perene. 

Este posibil ca unii să se mute dintr-o locaţie în alta, să-şi schimbe serviciul, 
să-şi schimbe atitudinile, să producă schimbări în metoda de lucru sau să le facă 
publice, dacă au fost gândite până acum. Acestea iau înfăţişarea preschimbărilor de 
situaţie, a modificărilor care sunt înscrise în destinul personal care ne-au mai 
tentat până acum, în special în lunile august, în aplicaţia conjuncţiei Saturn-NN, şi 
în septembrie, când conjuncţia acestor două s-a împlinit. Elementele de inspiraţie, 
de deschidere, de viziune, gustul pentru frumos, rafinamentul sau uşurinţa de a ne 
apropria de ceea ce ne oferă viziune de ansamblu sau ne ajută să vedem foarte 
departe au venit spre noi de-a lungul întregii săptămâni. Acum ele sunt prezentate 
de contextul astral fără alte interferențe care să le impurifice conținutul. Însă ceea 
ce este inspiraţie trebuie să fie folosit tot ca inspiraţie, pentru că orice încercare de 
a transforma în cuvânt, mesaj, cere individului un efort suplimentar, cere un efort 
de concentrare sau, în cazul celor care au concentrarea exersată, lucrurile cer o 
vitalitate suplimentară. Dacă ne stabilim azi repere ar trebui să ne alegem şi sursa 
puterii pe care să o folosim în aplicarea lor. 

Prin urmare, 26 octombrie este o zi de mare însemnătate pentru realizările 
personale. Schimbările de situaţie care apar acum sau informaţiile noi care vin spre 
noi, tot ceea ce modifică starea de conştiinţă, ținta sau care îmbogăţeşte nivelul de 
cunoştinţe ne ajută să ne construim noi valori. Se pun bazele unor noi colaborări 
sau se consolidează relații mai vechi, chiar dacă asta înseamnă efort suplimentar, 
chiar dacă unii au nevoie să facă apel la rezerve suplimentare pentru a suport 
anumite persoane în preajmă ori pentru a rezista unor interacţiuni care îi solicită 
foarte mult.  

26 octombrie poate veni în cazul unora cu strămutări, cu schimbarea viziunii, 
a locului de muncă, a locuinţei sau prin scurte deplasări care să producă toate 
acestea prin întâlnirile care se consumă la destinaţie. Prin unghiurile de acum este 
îmbogăţită calitatea vieţii şi este hrănit individul care crede în iubire, în bine, care 
doreşte să ofere celorlalţi prin exemplu personal faptul că omul este o fiinţă 
învingătoare, că nu este dominat de simţuri sau de nevoile acestei lumi, ci poate 
trăi după cum doreşte, chiar dacă asta înseamnă pentru alţii a se expune unor mari 
eforturi sau a trăi cu puţin. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a porni chiar de dimineaţă cu 
gândul că suntem fiinţe privilegiate. Privilegiul pe care ni-l acordăm azi nu trebuie 
să meargă către îndrăzneală, către aroganță sau către un sentiment de superioritate 
mascat. Pentru că în ezoterism ni se spune că omul este creat după chipul şi 
asemănarea Domnului, astăzi să fim importanţi după chipul şi asemănarea Sa şi 
atât. Restul vine de la sine. 
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Duminică, 27 octombrie 
Duminica 27-10-2013  2:40     Sun (Sco) Squ (Leo) Luna(Half Moon) 
Duminica 27-10-2013 10:13    Luna(Leo) Opp (Aqu) Juno 
Duminica 27-10-2013 10:45    Luna(Leo) Squ [Sco] North Node 
Duminica 27-10-2013 14:28    Luna(Leo) Tri [Ari] Uranus 
Duminica 27-10-2013 18:01 Mercury [Sco] Tri (Can) Lilith 
Duminica 27-10-2013 21:24    Luna(Leo) Squ (Sco) Saturn 

 
Suspiciune. Revocări în a folosi puterea. Control emoţional epuizant. 

Ridicarea unei probleme în grupul de apartenenţă. Intuiţii/mesaje pentru 
ceilalţi care nu sunt apreciate. Stagnare. Nevoie de răbdare. 

 
O parte din trăsăturile minunate ce vin din trigonul Soare-Neptun, împlinit 

ieri, sunt rezervate şi acestei zile. Asta înseamnă că o parte din intuiţiile sau 
inspiraţiile care au venit spre noi în ziua anterioară vin şi astăzi, numai că acum 
Luna şi Soarele sunt în careu (Ultimul pătrar) şi nu oricum, ci când Luna va fi în 
careu şi cu Axa Dragonului şi în opoziţie cu Junon. Asta înseamnă că relaţionarea 
va fi dificilă, iar oamenii vor avea tendinţa de a nu aprecia efortul care este făcut 
pentru ei sau un gest frumos care le este destinat. 

Cu cât resping mai mult mesajul său, informaţia sau elementul pozitiv care le 
este oferit, cu atât mai mare va fi greutatea pusă pe umerii celor care dăruiesc. 

În felul acesta, asistăm la o situaţie destul de neplăcută pentru fiinţele 
pozitive: sunt constrânse sau provocate să facă uz de forţă. Luna este în Leu şi 
sentimentele sunt deschise, nu sunt rarefiate, ci sunt supuse unor răscoliri 
periculoase (pe orgolii), iar asta va însemna şi ipostaza în care sentimentul să nu 
mai poată fi ţinut sub control. Judecând după faptul că Mercur prin mersul 
retrograd împlineşte un trigon cu Lilith, 27 octombrie va fi o zi a tentaţiilor 
periculoase. Îmbrăţişăm informaţiile false şi le aruncăm pe cele bune, ca în situaţia 
hilară în este aruncată ciocolată şi păstrează ambalajul. 

Pentru că o parte din trăsăturile zilei anterioare vin spre noi şi astăzi, 
problemele observate sau înţelese în zilele anterioare devin mesaje transmise către 
grupul de apartenenţă. Cine va ridica o problemă astăzi se va aştepta ca ea să fie 
ascultată, iar mesajul acestei apreciat. 

În realitate, chiar dacă individul are impresia că trece de la observaţie la 
transfer, în privinţa raporturilor sociale lucrurile nu evoluează, ci stagnează. Luna 
şi Saturn în seara zilei de 27 octombrie vor fi în careu, iar asta înseamnă frânarea 
unor demersuri sau chiar ipostaza neplăcută în care oamenii se întorc din drum sau 
chiar se răzgândesc. Şi pentru ca tabloul să fie complet adăugăm acestora mici 
suspiciuni, acelea pe care Luna din Leu le are întotdeauna din partea auditoriului 
atunci când acesta nu aplaudă. Cei care nu au răbdare şi care se lasă în voia 
primelor informaţii care vin spre ei îşi vor compromite singuri demersurile sau vor 
declasa o serie întreagă de evenimente negative pe care nu vor reuşi să le mai 
repare pe parcurs. Dacă judecăm toate aceste situaţii prin prisma trigonului dintre 
Saturn şi Neptun atunci aceste ipostaze scot în evidenţă un caracter imatur al 
individului care trebuie cumva să se schimbe. Din nefericire acum acesta se 
schimbă prin situaţii penibile, prin compromitere sau prin erori grave. El va crede 
că a prins pe Dumnezeu de un picior, dar în realitate piciorul acela este al lui, ba 
mai mult îi este și înfipt într-o groapă. 

Prin urmare, finalul săptămânii vine spre noi cu ipostaze astrale deosebit 
de complicate, poate cea mai complicată ipostază astrala a săptămânii. Mercur va 
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împlini trigonul cu Lilith şi îl va pune pe individ în fața unor minciuni pe care nu va 
putea să le descoase, să le anuleze, iar de partea cealaltă sentimentele sale, acelea 
pe care va miza foarte mult, vor fi bruscate sau nu vor primi din partea anturajului 
feedback-ul aşteptat. Pentru că există tentaţia de a le lua în sens personal, chiar 
dacă lucrurile care vin spre noi acum nu ne afectează în mod special destinul, prin 
îndreptarea gândului în direcţia aceasta, prin alimentarea unui mecanism negativ, 
vom face ca toate umilinţele sau jignirile simple ale acestei zile pe care le vedem 
acum disproporţionat să devină probleme de destin sau conflicte care nu se vor 
stinge prea curând. Este adevărat, minciuna este păcătoasă, dar păcatul nu poate 
trăi de unul singur. Asta înseamnă că întotdeauna o minciună îşi va găsi un naiv 
care să o creadă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi mai mult 
de ascultare. Să ne conservăm energia astăzi ascultând mai mult recomandările 
celorlalţi, dar fără a da curs sentimentului de importanță de sine. Informaţiile care 
vin astăzi spre noi nu ne sunt adresate în mod implicit, ci, din punctul lor de 
vedere, suntem doar o gară în care trenul vieţii are de luat un pasager. Aceste 
informaţii trebuie să ajungă în alte zone şi a le urmări pe acestea fără a le privi în 
sens personal, înseamnă a le păstra originalitatea. 
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Săptămâna 28 octombrie – 3 noiembrie 2013 este o săptămână de 
transformare. Pentru foarte mulţi termenul �transformare� s-ar putea să aibă 
conotaţii periculoase. Ei se tem de schimbare, să lase în urmă trecutul, se tem de 
lucrurile noi care vin spre ei şi consideră că niciodată nu sunt pregătiţi pentru astfel 
de situaţii. De această dată nu-i va mai întreba nimeni dacă sunt pregătiţi sau nu, 
secvenţele astrale luându-i pe nepregătite şi chiar din prima zi, când Junon şi Axa 
Dragonului îşi vor împlini careul lor, vor avea acest disconfort al situaţiilor pentru 
care nu s-au pregătit îndeajuns de mult. Unii vor spune că nu au timp sau nu au 
avut niciodată, iar alţii vor considera că nu au timp pentru lucrurile pe care doresc 
ei să le facă, în schimb se plictisesc pe ceea ce sunt constrânşi de societate să 
îndeplinească la serviciu, cu prietenii sau în alte activităţi cotidiene. 

De asemenea, această săptămână aduce la lumină un rezultat pozitiv obţinut 
în urma unei revendicări. Este, în cele mai multe din cazuri, o ipostază foarte bună, 
eroică, de sublimare a unei probleme care i-a frământat de la începutul anului 
încoace pe cei care înving. Practic, fiecare zi a acestei săptămâni ne aduce în faţa 
unei decizii importante sau în faţa unei alte realizări. 

Este important de specificat faptul că pentru cei care sunt persoane negative, 
care au neglijat anumite îndemnuri astrale, considerând că neputinţa a fost mult 
mai puternică decât voinţa, de această dată, prin faptul că se traversează de-a 
lungul întregii săptămâni marcaje, în special pe Scorpion, se beneficiază de multă 
ambiţie, de multă voinţă şi aceşti indivizi intră și ei în contact cu aceste două 
calităţi din abundenţă, dar nu vor ști cum să le folosească.  

Este posibil ca în cazul unora săptămână să nu fie deloc fericită. Ei să fie 
sancţionaţi, să traverseze momente penibile, dureroase, eşecuri, conflicte sau 
pierderi materiale substanţiale. Asta se întâmplă pentru că de-a lungul întregului 
an au fost lacomi, au vrut să domine pentru a transfera răspunderea pe umerii 
altora sau s-au ascuns din fața deciziilor hotărâte. A ascunde adevărul înseamnă 
acum, prin Scorpion, a trăi o perioadă încărcată de privaţiuni, de chinuri sau chiar 
de boală. Aşadar, marcajul pe Scorpion şi, implicit, careul Uranus-Pluton care se 
împlineşte pe 1 noiembrie, ne aduce încercări faţă de grupul de apartenenţă prin 
calitatea acţiunilor pe care le-am săvârşit anterior. Dacă am fost curaţi la suflet, 
sinceri, săptămâna aceasta se va dovedi una puternică, menită să ne înnobileze 
acţiunile, să ne recompenseze, să ne promoveze în anumite medii sociale, să fim 
remarcaţi, văzuţi, apreciaţi sau recompensaţi cu lucruri pe care le-am cerut în 
ultima vreme. 

În caz contrar, ea va conţine o serie de evenimente neplăcute care să combată 
optimismul sau încrederea în sine. Se întâmpla acest lucru pentru că de fapt 
optimismul folosit în greşelile anterioare, nu era deloc obtimism, ci vanitate, iar 
încrederea în sine nu folosea o energie pozitivă, ci dimpotrivă, sfidând ori atentând 
sever la limitele integrității personale deținute de cei din jur. 

De asemenea, din punct de vedere social această săptămână ne aduce şi 
multe episoade care poartă această amprentă revendicativă cu titlul de �reparare a 
trecutului”. 

Avertismentul acestei săptămâni este acela de a nu ne implica în activităţi 
sociale care nu ne privesc. Explozia de ambiţie care ne vine din Scorpion este atât 
de intensă încât ne va lăsa impresia ca putem face mai multe decât de obicei și nu 
trebuie decât o scânteie pentru a-l motiva pe individ să pornească pe un drum 
greşit. Cei care folosesc energia ambiţiei cu măsură vor reuşi să pună acum baza 
unui edificiu important care să-i ducă spre câştigul pe care şi-l doresc cel mai mult. 
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Pentru că este o săptămână în care se va vorbi foarte mult despre bani, 
despre cheltuieli, despre eşecul unor investiţii despre rebut sau despre refuzul în 
administrarea unor resurse, cei care vor să fie cu adevărat învingători în această 
săptămână vor trebui să se preocupe cu măsură de acest gen de implicare socială. 

 
Luni, 28 octombrie 

Luni 28-10-2013  1:56    Luna(Leo) Squ [Sco] Mercury 
Luni 28-10-2013 10:36    Juno (Aqu) Squ [Sco] North Node 
Luni 28-10-2013 14:00   Pluto (Cap) Sex [Pis] Chiron 
Luni 28-10-2013 14:28    Mars (Vir) Sex [Sco] North Node 
Luni 28-10-2013 15:25    Luna(Leo) Tri (Sag) Venus 

 
Dispută pe idei novatoare. Puteri ascunse. Descoperiri spectaculoase. 

Vindecare. Binele învinge. Descoperirea puterii. Refugiu. Schimbări pentru 
progres. Sinceritate. Deplasare. Strămutare. 

 
În această primă zi a săptămânii Luna îşi finalizează tranzitul său prin Leu, 

împlinind un careu cu Mercur, aflat acum în mers retrograd şi, în a doua parte a 
zilei, un trigon cu Venus. De asemenea, ziua conţine trei aspecte importante pentru 
perioada pe care o traversăm, dar şi pentru anul 2013. Este vorba despre careul lui 
Junon la Axa Dragonului, sextilul Chiron-Pluton şi sextilul pe care Marte îl ridică la 
Capul Dragonului. 

Prima zi a săptămânii (ca, de altfel, şi celelalte zile ale acestei perioade privite 
în mod singular) aduce un plus de forţă pe informaţii mai vechi. Această ipostază ar 
putea să ia înfăţişarea unor descoperiri miraculoase. Pentru unii descoperirile sunt 
tangente la vindecare sau la ipostaze sociale în care binele învinge. 

Ştim din astrologia karmică faptul că atunci când Marte sau Saturn se află 
într-o relaţie pozitivă cu Capul Dragonului avem de-a face cu indivizi dispuși să 
lucreze cu informaţii abstracte, care dispun de o forţă specială integrată în destinul 
lor şi care pot interveni conştient în modificările de optică sau în cele evolutive. În 
astrologia previzională, prin caracterul său mobil, poate oferi premizele împlinirii 
unor astfel de direcţii stabilizate în alte ramuri ale astrologiei. Astfel, înţelegem că 
în prima zi a săptămânii se creează premizele săvârşirii unor fapte ieşite din comun 
care vor deveni elemente de bază în demersuri sociale îndrăznețe, fie că ne referim 
la sinceritate ori la o anume mobilitate mentală sau la dorinţa de a pune piciorul în 
prag, de a fi categorici, de a stabiliza o relaţie printr-un act administrativ sau de a 
cădea la înţelegere cu cineva şi de a urmări, prin toate faptele care sunt integrate în 
demersul respectiv, să nu ne abatem de la ceea ce am promis. 

Pentru unii însă evoluţia sau stabilizarea elementelor pozitive se realizează 
prin deplasare sau strămutare, însă indiferent prin ce mijloc folosim acest context 
astral, în special sextilul lui Marte la Capul Dragonului, dar şi sextilul Pluton-
Chiron ne ajută să folosim puterea sufletească, să înţelegem prin dorinţele pe care 
le avem, prin oportunităţile care ne sunt presărate acum la picioare că suntem 
fiinţe conştiente care pot produce schimbări pentru progresul personal. 

Însă nu se putea ca două unghiuri atât de benefice să nu primească o 
provocare din partea destinului, să nu lanseze, în egală măsură, şi o invitaţie la 
criză (careul Junon-Axa Dragonului). De această dată nu ne confruntăm cu o criză 
de valori, de bunuri materiale, ci cu o criză a conştiinţei. Ideile novatoare ce ne ies 
în întâmpinare, puterile ascunse pe care le descoperim sau toate aceste secvenţe 
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sociale care ne duc spre schimbare, prin reînnoire sau explorare personală, vor 
pune o mare greutate pe relaţiile sociale aflate acum în derulare şi care, la 
momentul la care s-au produs, s-au bazat pe alte înţelegeri sociale, pe alte 
conveniențe sau pe alte energii. De aceea singura soluţie pentru a beneficia de 
succesul social este deplasarea sau strămutarea. Oricum ar fi, ipostaza zilei de 28 
octombrie înseamnă contactul cu sinceritatea care poate arde. Aşa cum am văzut şi 
pe alte conjuncturi astrale, căldura Soarelui îi poate arde pe unii, pe alţii să-i 
încălzească, unor să le creeze un pigment frumos al pielii, iar altora să le creeze 
dureri de cap sau irascibilitate. Aşa se va întâmpla în această primă zi a săptămânii 
în care contactul cu lumina sufletului, cu lucrurile concentrate, cu tot ceea ce 
reanimă binele să pună la grea încercare acele relaţii care nu au avut tocmai o bază 
benefică. 

Nu va fi considerat vinovat acela care se va simți presat de aceste ipostaze 
astrale sau dacă, începând de astăzi şi continuând cu diferite ipostaze desfăşurate 
de-a lungul întregii săptămâni, va considera că nu mai poate merge mai departe cu 
cei pe care îi are acum în preajmă şi că are nevoie de un alt grup, de un alt cerc de 
prieteni, de un alt colectiv. Pentru toată lumea, indiferent că sunt fiinţe superioare 
sau oameni puternic ancoraţi în materialitate, că sunt tineri sau învârstă, 28 
octombrie vine cu o schimbare. 

Prin urmare, debutul acestei săptămâni se realizează într-un ton alert. 
Unghiurile pozitive care se împlinesc acum ne îndeamnă să preferăm schimbarea 
cu bune intenţii, chiar dacă oamenii îşi reproşează azi anumite neajunsuri pe care 
nu le-au depășit prin dialog, chiar dacă se acuză că s-au îmbolnăvit unii pe alţii sau 
că le lipseşte viziunea de ansamblu ori nu mai sunt sinceri cum erau cândva. Ceea 
ce se consuma în această zi poartă amprenta mobilităţii. Mulți se vor simți mobili 
exprimându-se, punând la dispoziţia celorlalţi ceea ce au, detaşându-se de lucrurile 
pe care le-au acumulat, făcând fapte bune şi vindecând prin gândire pozitivă, 
printr-o vorbă caldă pusă pe o rană a sufletului sau, concret, prin acţiuni în plan 
social ori prin stabilirea unui tratament adecvat. 

Tot ceea ce se întâmplă în această zi constituie o bază pozitivă pentru 
evenimente viitoare. Este adevărat că fiinţele leneşe sau inferioare vor transforma 
beneficiul acestei zile după cum le este vibraţia, hrănind crizele de conştiinţă şi 
menţinându-se doar în zona în care celălalt este vinovat. Cu toţii vom considera 
astăzi că pentru saltul pe care nu l-am făcut, pe care, prin lumina acestei zile, îl vom 
considera ca o reeditare a ceea ce la începutul acestui an sau în ultimele trei luni ale 
anului 2012 ar fi fost posibil să se întâmple, dar nu s-a-ntâmplat, celălalt este 
vinovat. Cei care se situează pe o un nivel inferior al cunoaşterii sau al exprimării 
sufleteşti, care sunt legaţi prea mult de plăcerile acestei lumi vor rămâne blocaţi în 
acest stadiu şi vor primi toate aceste ipostaze ale acestei luni, de altfel 
spectaculoase, prin această viziune îngustă asupra vieţii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta binele în orice acţiune 
se consumă astăzi şi de a urmări firul evenimentelor, nu pentru a distruge trecutul, 
ci pentru a ne recupera energia din acele evenimente care nu mai corespund 
standardelor prezentului. Ceea ce nu mai corespunde momentului actual nu trebuie 
distrus, ci transformat în altceva ori deposedat de energia atenţiei active şi pus într-
o colecţie a amintirilor marcante. 
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Marţi, 29 octombrie 
Marti 29-10-2013  6:44    Luna(Leo) --> Virgo 
Marti 29-10-2013 11:52    Luna(Vir) Opp [Pis] Neptune 
Marti 29-10-2013 19:06     Sun (Sco) Sex (Vir) Moon 
Marti 29-10-2013 21:26    Luna(Vir) Sex [Sco] North Node 
Marti 29-10-2013 23:05    Luna(Vir) Con (Vir) Mars 
Marti 29-10-2013 23:47 Mercury [Sco] Con (Sco) Saturn 

 
Cercetare. Investigare. Uz de forţă. Luptă împotriva secretelor. Clarificări 

severe. Gafă care salvează. Divergenţe de opinii constructive. Pierderea unui 
bun. Recâştigarea unui privilegiu. 

 
În mersul său retrograd prin Scorpion, Mercur, în seara zilei de 29 

octombrie, se întâlneşte din nou cu Saturn. Până atunci, vedem că pe cerul astral 
Luna a trecut deja în Fecioară şi împlineşte patru aspecte: o opoziţie cu Neptun, un 
sextil cu Soarele, un alt sextil cu Capul Dragonului şi o conjuncţie cu Marte. 

În 29 octombrie raportul de forțe se schimbă. Se trece de la acţiuni directe, la 
stagnare, la investigarea sau la utilizarea forței care, inițial, cercetează terenul şi 
apoi se apropie cu mare grijă de ceea ce a răscolit, pentru a verifica sau a revizui. 
Retrogradarea lui Mercur în Scorpion îi va face pe oameni să considere că este 
posibil să le fi scăpat din vedere anumite lucruri esenţiale, profunde sau unele 
legate de comportamentul oamenilor pe care i-au ţinut sub observaţie. 

Faptul că Luna se află pe primele grade din Fecioară şi împlineşte o opoziţie 
cu Neptun pune pe această zi o puternică tensiune care vine din faptul că ne 
amintim de anumite ezitări pe care le-am avut în niște demersuri administrative 
sau în altele ce ţineau de un tratament sau de o consultaţie medicală. Acum cerem 
clarificări severe şi urmărim să descoperim ceea ce a vrut să spună funcţionarul de 
la ghişeu, consilierul căruia i-am cerut o consultaţie sau medicul care a interpretat 
un set de analize. 

Pentru că traversăm o perioadă în care Mercur retrograd are un important 
cuvânt de spus, oricât de multe lucruri ne-am însuşit prin clarificările pe care le-am 
solicitat, prin edificare pierdem ceva. Unii doar vor trăi cu senzaţia că pierd ceva şi 
această atitudine le va capta întregul spectrul al gândirii. Însă alţii se vor fixa mai 
mult pe erorile de gândire, pe gafele monumentale pe care le-au făcut sau pur şi 
simplu pentru că nu s-au sincronizat în dialogul cu o autoritate. Mercur în 
conjuncţie cu Saturn, pentru că îşi împlinesc unghiul perfect spre seară şi toată ziua 
aspectele la care participă Luna vor fi în aplicaţia ei, va produce schimbări 
spectaculoase. Lucrurile însă vor fi atât de amestecate încât aceste schimbări, chiar 
dacă poartă amprenta unei reinventarieri sau a recâştigării unui privilegiu, multe 
vor purta amprenta grijilor exagerate sau a insatisfacţiei. 

Unii, pentru a combate această tensiune, se vor apropia de ceea ce le 
stimulează chimic gradul de satisfacţie, bucuria de a trăi sau îi ajută să uite. Vor 
prefera adjuvante medicale, vor fuma cu o ţigară mai mult decât de obicei ori vor 
consuma un pahar de alcool în plus. Toate aceste elemente exterioare le creează 
indivizilor nemulţumiţi de propriile realizări impresia că sunt protejaţi sau că vor 
trece mai uşor peste acest impas. În realitate, ceea ce traversăm noi acum vine din 
influența ascunsă a Lunii negre din Rac, aceea care trimite de ceva vreme opoziţii 
dure către Pluton din Capricorn îndemnându-ne să credem că toate transformările 
sociale pe care le parcurgem reprezintă de fapt o ipostază în care suntem 
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deposedaţi de lucrurile cele mai importante. Fără obiectele pe care le avem din jur 
ne simţim părăsiţi, mai săraci sau pedepsiţi de soartă. 

În realitate, nu deposedarea de obiecte şi poate nici obiectele în sine nu 
reprezintă ipostaza cea mai complicată a acestei zile, ci convingerea greșită 
dezvoltată în raport cu acestea sau o anume suspiciune că nu le merităm ori că, 
neprimindu-le, suntem pedepsiți. Astăzi neîncrederea și suspiciunea ne 
îmbolnăvesc, ne slăbesc vitalitatea ori ne aduc în ipostaza de criză, fie de nervi, fie 
explorează o altă latură a înțelegerii decât s-a-ntâmplat în ziua anterioară prin criza 
de conştiinţă. 

Prin urmare, 29 octombrie este o zi de cercetare. Unii se apropie foarte 
mult de înţelesul lucrurilor, răscolesc peste tot prin casă, prin viaţa personală, prin 
vieţile prietenilor, fac studiu la sala de lectură, cercetează împreună cu organele de 
investigaţie un caz special ori pur şi simplu pornesc hai hui pe stradă în ideea că vor 
afla lucruri noi despre ce se întâmplă în societate. Acest tip de informare scoate la 
lumină o luptă împotriva a ceea ce considerăm că ni s-a ascuns. Unii, fiind mai 
educaţi, vor considera că nu sunt informaţi, nu că li s-a ascuns ceva, alţii, adică cei 
mai mulţi dintre participanţii la acest teatru astral, vor considera că sunt fiinţe 
marginalizate, că statul nu le dă, că nu sunt ajutaţi să treacă strada, că nu este 
semnalizata corespunzător o trecere de pietoni sau nu le explică nimeni ce este cu 
această criză financiară şi când se va termina. 

Tot ceea ce vine spre noi astăzi poartă amprenta fricii de a pierde un bun. 
Mercur retrograd în Scorpion în conjuncţie cu Saturn poate aduce fiinţelor 
superioare, oamenilor educaţi, pasionaţilor de ştiinţă ori consumatorilor de cultură 
în general, interes pentru a recâştiga un privilegiu în grupul de apartenenţă. Se 
foloseşte un alt limbaj, se va face apel la cunoştinţe care au fost neglijate până acum 
şi tot ceea ce este oferit pe zonă publică poartă amprenta dominării prin forţa 
cuvântului, a informaţiei sau prin puterea caustică a discernământului. În fața 
informaţiilor care sunt colectate sau descoperite astăzi nimic nu stă în picioare. 
Totul este dizolvat, disecat, analizat până în cele mai mici detalii şi până şi 
divergențele de opinie se dovedesc a fi constructive astăzi prin apelul la anumite 
informaţii benefice sau profunde. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne separa de bârfa, adică de 
acel interes negativ pentru intimităţile celorlalţi care nu se soldează decât cu 
dezamăgiri, despărţiri sau abuzuri emoţionale. 

 
Miercuri, 30 octombrie 

Miercuri 30-10-2013  0:42    Luna(Vir) Opp [Pis] Chiron 
Miercuri 30-10-2013  0:49    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 
Miercuri 30-10-2013  7:35    Luna(Vir) Sex [Sco] Mercury 
Miercuri 30-10-2013  8:23    Luna(Vir) Sex (Sco) Saturn 
Miercuri 30-10-2013 13:18    Luna(Vir) Sex (Can) Lilith 
Miercuri 30-10-2013 21:39    Luna(Vir) Sex (Can) Jupiter 
Miercuri 30-10-2013 23:01     Sun (Sco) Con [Sco] North Node 

 
Participare activă la viaţa socială. Revendicări care zdruncina stabilitatea 

internă a unui grup. Ţintele administrative cer amânare. Sublimare. Rugăciune. 
Siguranţa prin simplitate. Încredere prin puţin, simplu, retrăire. 

 
Conjuncţia Soare-Capul Dragonului care se consumă în 30 octombrie este 

aducătoare de noroc. Chiar dacă Scorpionul nu aduce în zodiac energia norocului, 
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el, mai curând, având calitatea de alchimist, declanșând şansa prin analiză, 
persistență în ambiţie, inteligență, lucrurile acestea au început de azi să fie 
orientate într-o direcţie pozitivă după măsura pe care au dovedit-o de-a lungul 
acestui an prin calitatea mesajelor pe care le-au transmis sau sinceritatea cu care s-
au implicat în demersurile sociale. Dacă au fost împotriva celor din jur, anturajul le 
răspunde printr-o opoziţie dură şi au norocul acum, nu să-şi îmbogăţească 
patrimoniul sau să trăiască mai bine, ci să o ia de jos, cu primele etape, adică în 
acest stadiu să afle adevărul despre cum au fost cândva şi care a fost efectul faptelor 
în care s-au implicat. Dacă au fost personaje pozitive atunci vor beneficia chiar din 
dimineaţa acestei zile de veşti bune, încărcate de stabilitate, de vindecare, de curaj 
care îi vor motiva să meargă mai departe în demersurile pozitive ori să se menţină 
prin felul lor de a fi. 

Indiferent de direcţia din care vin aceste mesaje, indivizii vor participa activ 
la viaţa socială, vor avea încredere în sine şi cu siguranţă vor beneficia de o 
simplificare a lucrurilor. Luna în Fecioară îi îndeamnă pe oameni către a simplifica 
lucrurile chiar dacă asta se va întâmpla numai la exterior. 

Relaţiile sociale profunde ori cele de convenienţă, întâlnirile în general sunt 
reduse la minim confort unui desfăşurător, doar atât cât poate fi încadrat în 
programul de lucru, în programul cu publicul său atât cât îi stă în putere celui care 
oferă consultaţia. Lucrurile sunt îndreptate către armonie, către înţelegere sau 
către regăsirea unui adevăr care a fost rătăcit pe drum. Pentru că în continuare 
suntem în fereastra lui Mercur retrograd anumite demersuri cu caracter 
administrativ ar cere o mică amânare sau s-ar opri din desfăşurare pentru că mai 
trebuie un act la dosar sau nu au fost consultate toate dovezile pe care acest dosar le 
conţine. Chiar dacă acest lucru ar putea speria, faptul că Luna şi Saturn sunt în 
sextil astăzi, când Soarele şi Capul Dragonului îşi ating conjuncţia la grad perfect, 
vor face ca aceste demersuri să se sublimeze în altele şi mai valoroase ori să devină 
trainice, solide, adică adevărate baze pentru alte ipostaze sociale în care se pune 
accentul pe renume, faimă ori pe recuperarea acestora în cazul celor care le-au 
pierdut. 

Pentru că Scorpionul este şi o zodie care îndeamnă spre interiorizare, nu 
doar spre cucerirea unor ţinte ale puterii mulţi se vor simţi astăzi mai apropiaţi de 
valorile spirituale, de gândirea pozitivă, de rugăciune, de anumite tehnici de terapii 
complementare ori pur și simplu vor dori să se izoleze de viaţa publică pentru a se 
regenera. Prin toate aceste ipostaze sociale marcate de conjuncţia Soare-Capul 
Dragonului se mediază opoziţia care ne-a tulburat o mare parte din acest an şi 
anume opoziţia lui Pluton cu Lilith. Ceea ce a fost răzvrătit până acum se 
temperează, ceea ce a fost orientat împotriva patrimoniului, a tradiţiei, a unui fond, 
a unui patrimoniu deţinut de un grup, de un stat, de o naţiune se repară şi totul va 
lua înfăţişarea unui imens noroc. De altfel, întreaga săptămână va avea această 
componentă. În realitate, pentru că ne ocupăm de astrologie, înţelegem că lucrurile 
merg pe o recunoaştere administrativă. Deci binele acestei zile este stabilit prin 
dreptate, iar dreptatea are astăzi conotaţiile unei revendicări, care până să ajungă 
aici a parcurs un drum lung şi istovitor. 

Prin urmare, 30 octombrie vine spre oameni cu împliniri pe care le 
aşteaptă de mult timp. Unele sunt legate de structurile administrative, altele sunt 
încărcate de dorinţe intime, cele legate de evoluţia spirituală sau de reechilibrare 
sufletească. Indiferent din ce zonă vin, toate acestea se aşează la baza unui edificiu 
impresionant.  
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Este adevărat că astăzi energia care ne vine din contextul astral al zilei de 30 
octombrie ne îndeamnă către încredere în sine, către simplitate, către retragere şi 
poate chiar către solitudine. Nu se ştie cât timp va dura liniştea care vine spre noi 
astăzi, însă ea are darul de a combate o grijă sau o pierdere substanţială. Pe de o 
parte conjuncţia Soarelui cu Capul Dragonului mediază opoziţia lui Pluton cu 
Lilith, iar de partea cealaltă mediază opoziţia lui Marte cu Chiron. Asta înseamnă 
că, pe de o parte, se găseşte o rezolvare la demersuri lungi şi istovitoare în care 
drepturile unui om au fost încălcate, imaginea sa afectată, iar resursele sale călcate 
în picioare ori furate. Prin recunoaşterea socială de acum se aduce pe linia de 
plutire viziunea de ansamblu, statutul individului în grupul de apartenență sau 
recunoaşterea unui drept printr-un act administrativ sau printr-o înţelegere care 
multă vreme de acum încolo nimeni nu se va mai abate. 

Aşa după cum se poate observa, lucrurile zilei de 30 octombrie se îndreaptă 
către succes, către ridicarea nivelului de conştiinţă sau către recunoaştere socială, 
adică presupune mutarea acţiunii pe un nivel superior. Retrogradarea lui Mercur 
din Scorpion pe de o parte și, fiind, de partea cealaltă, în continuare în fereastra 
conjuncţiei Mercur-Saturn, ar putea să facă în aşa fel încât anumite demersuri să 
întârzie puţin. Fie că unii sunt suspicioşi, că vor folosi alte căi de atac sau că 
tergiversează puţin lucrurile pentru a pune pe jar sau a face ca bucuria să nu fie 
întreagă. Chiar dacă există aceste discontinuităţi, chiar dacă noaptea de marţi spre 
miercuri va fi marcată de griji sau de un anume disconfort fizic rezultanta acestei 
zile este una corectă, foarte bună, încărcată de noroc şi de realizări. Dar, cum spune 
şi proverbul, Dumnezeu îți dă, dar nu-ţi pune şi-n traistă, pentru cei care au fost 
personaje negativă de-a lungul lui 2013 binele acestei zile se va transforma într-o 
conştientizare a propriului mod de a acţiona şi trebuie apreciat în consecinţă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ocupa astăzi de a primi 
ceea ce ni se oferă. A accepta beneficiile acestei zile înseamnă deschidere şi, în egală 
măsură, flexibilitate faţă de posibilităţile pe care le avem acum şi în egală măsură 
înclinaţia universului de a le susţine pe toate acestea pentru a deveni durabile. 

 
Joi, 31 octombrie 

Joi 31-10-2013  5:48    Luna(Vir) Squ (Sag) Venus 
Joi 31-10-2013  9:08    Mars (Vir) Opp [Pis] Chiron 
Joi 31-10-2013 13:49    Mars (Vir) Tri (Cap) Pluto 
Joi 31-10-2013 15:21    Luna(Vir) --> Libra 
Joi 31-10-2013 20:30     Sun (Sco) Squ (Aqu) Juno 

 
Curiozitate. Curaj. Câştig printr-un raport inegal de forţe. Nevoie de 

ajutor. Informaţii obţinute prin simplitate. Revendicări respinse care duc la 
adjudecarea unui câştig pe alt tronson. 

 
Chiar dacă astăzi se împlinesc două aspecte agresive (opoziţia Marte-Chiron 

şi careul Junon-Soare) faptul că acestea se produc în separaţia conjuncţie Soare-
Capul Dragonului, aceea care mediază impactul negativ al opoziţiei Pluton-Lilith, 
face din 31 octombrie o zi marcată de necesitatea de a combate o teamă. Marte şi 
Pluton își împlinesc trigonul pe care-l formează de ceva vreme şi rolul de mediator 
al lui Pluton în opoziţia pe care Marte şi Chiron îl împlinesc tot astăzi devine unul 
foarte important. 

Astfel, 31 octombrie devine o zi de referinţă în anumite informaţii pe care le 
colectăm referitor la un anumit mod de administrare a resurselor personale,  la 
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administrarea unui fond social sau prospectarea imaginii asupra căreia am lucrat în 
2013. Pentru că Luna îşi încheie tranzitul său prin Fecioară şi intră în Balanţă în a 
doua parte a zilei, se vor arăta curioşi faţă de succesul pe care-l afişează alţii, faţă de 
câştigul pe care-l arată sau referitor la puterea pe care o au în plan social. Ca o 
anexă a ceea ce s-a consumat ieri pe conjuncţia Soare-Capul Dragonului astăzi 
dorim să obţinem succes în alte revendicări. Din nefericire pentru că Soarele şi 
Junon sunt în careu, relaţiile nu mai merg pe făgaşul normal, mesajul lor nu mai 
este înţeles aşa cum trebuie, ele putând fi respinse, pentru că Pluton, cel care 
patronează acum gestionarea resurselor, ce intervine benefic pe cerul astral prin 
trigonul cu Marte, le poate aduce acestora un câştig în altă ramură, de pe alt 
tronson, de pe o altă filieră sau prin intermediul altor persoane. Această deviere se 
constituie ca un ajutor imens adus unei persoane care trebuie neapărat să fie 
promovată din punct de vedere social, avansată în funcţie sau evidenţiată prin 
merite profesionale. Este posibil ca, având de-a face cu un careu între Soare şi 
Junon,  aceste merite să fie promovate pe la colţuri, să fie discutate în cercuri 
restrânse şi atunci când se pune problema avansării să se facă apel la lucruri care s-
au consumat cu mult timp în urmă, care acum s-ar putea să nu mai aibă atâta 
greutate. Ceea ce ar trebui să aibă greutate acum este trimis la reevaluare, este 
cercetat în detaliu şi ansamblul problemei, fondul acesteia să încline balanța către o 
uşoară negativitate. Acest caracter negativ explorat de individ în special când Luna 
va trece în Balanţă va aduce o armonizarea a relaţiilor, o temperare a limbajului, iar 
acest caracter revendicativ care a generat o ușoară dezechilibrare să ducă la 
sporirea cercului de prieteni sau la un avantaj şi mai mare. Cu alte cuvinte, cel care 
vrea răul îl atrage în universul său particular ca în proverbul din bătrâni: „Cine sapă 
groapa altuia cade el în ea”. 

Prin urmare, 31 octombrie este o zi a luptei cu neajunsul. Din nefericire 
rezultatul este unul pozitiv, chiar dacă drumul până la atingerea acestuia este 
încărcat de pericole sau plin de spini.  

Ipostaza în care Marte şi Pluton sunt în trigon de pe zodii de pământ ne 
aduce motivaţii victorioase sau ne oferă prilejul de a acţiona în forţă şi de a 
transforma tot ceea ce este negativ în noroc, în şansă, în oportunitate sau în câştig 
material. În general, aceste unghiuri care se desfăşoară pe zodii de pământ aduc 
mari ambiţii prin dominări de factură administrativă, instituţională. În astrologia 
natală aceste poziţii îi favorizează pe marii conducători şi deci acesta poate să fie 
unul din izvoarele puterii lor care le alimentează ambiţia, dorinţa de a guverna, de a 
controla şi talentul de a construi valori care să rămână în istorie. În general, marile 
personalităţi au piramide pe semne de pământ şi folosind această energie devin 
mari cuceritori. Acum avem doar un trigon pe semne de pământ, iar asta înseamnă 
că doar ţintim către o finalitate, doar ne formulăm ambiţii şi doar gestionăm un 
fond pe care îl avem deja. Nu trecem peste părerile celorlalţi, nu călcăm în picioare 
ambiţiile lor şi nu încercăm să-i introducem cu forţa într-o structură care să 
reprezintă propriile noastre aspiraţii sau ambiţii, ci pur şi simplu participăm cu 
multă intuiţie, cu inspiraţie, cu disponibilitate fizică, la remodelarea unor 
oportunităţi care până acum ne-au scăpat. 

Asta se înţelege prin câştig obţinut printr-un raport inegal de forţe. Asta se 
înţelege prin buturuga mică și năzdrăvană care, conform celebrului proverb, 
răstoarnă carul mare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu folosi astăzi forţa 
împotriva nimănui. Forţa, pe aceste conjuncturi astrale, trebuie să devină un 



Săptămâna 28 octombrie – 3 noiembrie 2013        Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 24 octombrie  2013, ora 14:20 

balsam pentru suflet, un instrument care să confere încredere, să-i facă pe oameni 
să zâmbească de bucurie, să se simtă în siguranţă unii cu ceilalţi chiar dacă în afară 
de un zâmbet, o privire caldă sau o prezenţă agreabilă nu au ce să-şi ofere. 

 
Vineri, 1 noiembrie 

Vineri  1-11-2013  5:52    Luna(Lib) Tri (Aqu) Juno 
Vineri  1-11-2013  7:25    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 
Vineri  1-11-2013  7:27    Luna(Lib) Opp [Ari] Uranus 
Vineri  1-11-2013 12:30  Uranus [Ari] Squ (Cap) Pluto 
Vineri  1-11-2013 14:03 Mercury [Sco] Sex (Vir) Mars 
Vineri  1-11-2013 15:11     Sun (Sco) Tri [Pis] Chiron 
Vineri  1-11-2013 19:04     Sun (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Vineri  1-11-2013 19:32    Luna(Lib) Squ (Can) Lilith 
Vineri  1-11-2013 22:19     Sun (Sco) Con [Sco] Mercury 

 
Grupul pune o mare presiune pe individ. Greutăţi personale neînţelese de 

grup. Descoperire de resurse. Forţă mentală. Îngrădire prin teama de trecut. 
Bilanţ. 

 
Unghiurile care se împlinesc astăzi vin să întărească ideea că săptămâna 28 

octombrie – 3 noiembrie este una încărcată de evenimente astrale care modelează 
caracterul individului într-un timp foarte scurt, punându-l în faţa unor şanse, a 
unor oportunităţi sau aducându-l în ipostaze atât de periculoase despre care nu s-a 
aşteptat vreodată să le exploreze atât de repede. Astăzi se pune o mare greutate pe 
atitudine individului, pe voinţa sa, pe plăcerile sale încât i se creează acestuia un 
acut sentiment de nesiguranţă. Pe 1 noiembrie Uranus şi Pluton îşi împlinesc din 
nou careul lor şi multe din aspiraţiile pe care le-am formulat până acum şi care în 
special în această săptămână s-au soldat cu rezultate pozitive sunt din nou puse la 
încercare. Sunt chemaţi la apel indivizii declaraţi învingători, li se adresează 
întrebări suplimentare sau va fi nevoie să fie implicaţi într-un alt proiect care 
derivă din acesta, finalizat acum, şi care presupune gestionarea aceluiaşi fond de 
resurse. 

Greutăţile personale nu sunt înţelese de grup, nu este acceptat individul care 
spune că a obosit, care nu reuşește cu mai puţine ore de somn, care nu rezistă la 
efort intens şi care nu se poate mobiliza singur pentru a depăşi acest impas. Mercur 
retrograd din Scorpion împlineşte acum un sextil cu Marte şi nu reuşeşte oricât ar 
încerca prin argument, prin idee, prin introspecţie sau prin explicaţii suplimentare 
să medieze un anume disconfort fizic ori nepotrivire de caracter ori nepotrivire 
între inerţiile individului şi cele ale societăţii. 

 Abia acum, în această zi, ne dăm seama cât de complicat este mersul 
retrograd al lui Mercur cum suntem dintr-odată puşi în situaţii excepţionale despre 
care nu am visat până acum că putem fi şi nu avem cuvintele potrivite, nu 
înţelegem care trebuie să fie reacţia adecvată sau nu avem vestimentaţia potrivită 
pentru bal. De partea cealaltă, prin trigonul pe care Soarele şi Chiron îl împlinesc, 
oamenii, astăzi, dezvoltă o puternică forţă mentală. Cei care sunt angrenaţi pe o 
cale spirituală, care sunt obişnuiţi cu gândirea pozitivă ori cu preschimbarea unei 
stări proaste prin gândire constructivă, îşi explorează trecutul, caută acolo 
întâmplări care să semene cu ceea ce li se întâmplă acum ori cu țintesc spre 
întâlniri cu fiinţe remarcabile pentru a-şi reîmprospăta modelul ce consideră ei că 
ar trebui să-l folosească acum. Mercur nu doar este în sextil cu Marte, ci el se află, 
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în seara zilei de 1 noiembrie, în conjuncţie cu Soarele, făcând din aceste oscilaţii sau 
răscoliri ale trecutului personal elemente de referinţă. Adesea, în cazul unora, 
aceste evadări din prezent i-au înfăţişarea unui bilanţ, însă trebuie să indicăm 
faptul că această combinaţie astrală a zilei de 1 noiembrie nu face altceva decât să 
ne ţină prizonieri într-un trecut pe care nu am reuşit să-l înţelegem sau să-l 
depăşim. Mulţi ar trebui să-şi citească semnele pe care le au pe corp sau pe suflet, 
ar trebui să fie mai atenţi la gândurile pe care le au, ce sentimente îi încântă acum, 
ce le place să facă sau ce anume resping pentru că tot ceea ce vine spre noi astăzi 
reprezintă ipostaza dorinţelor împlinite. 

În trecut, când am formulat aceste dorinţe, conjunctura personală era alta. 
Acum, când acestea ne sunt îndeplinite, observăm că nu mai avem nevoie de ele sau 
chiar ne încurcă. Pentru că Mercur este retrograd, atunci când căutăm în trecut 
bucurii sau ipostaze sociale care să ne ajute să depăşim acest moment penibil sau 
de impas nu facem decât să aducem de acolo situaţii în formă brută care nu se 
potrivesc cu ceea ce trăim acum. Cu alte cuvinte, aplicăm un proces de selecţie 
negativă pe un fond pozitiv şi chiar dacă ceea ce ne nemulţumeşte nu lasă urme, 
faptul că nu am obţinut mai mult (avem de-a face cu o lăcomie care vine din 
Scorpion) s-ar putea să ştirbească puţin din bucuria acestei zile. 

Prin urmare, 1 noiembrie este o zi de mare încercare pentru fiecare dintre 
noi. Că astăzi gândurile ne duc pe cărări nebănuite sau că suntem puşi în faţa unui 
eveniment pompos şi nu avem cuvintele la noi sau pur şi simplu ne lipseşte 
atitudinea pe care nu am crezut că o vom pierde vreodată, ceea ce stă să se 
împlinească acum ia înfăţişarea unor dorinţe împlinite. Dacă urmărim faptul că 
Luna şi Lilith în seara acestei zile vor fi în careu toate aceste episoade care ne 
stânjenesc, care ne jenează sau care ne creează un anume disconfort ori care 
diminuează bucuria maximă, iau înfăţişarea unor pedepse. Unii sunt pedepsiţi cu 
bucurii, alţii cu petreceri, alţii cu laude şi de cele mai multe ori aceste pedepse 
pozitive, care-şi au originea într-o selecţie negativă a evenimentelor pentru cei care 
călătoresc uşor în trecut, nu sunt ușor de acceptat. 

Contextul astral însă fiind obiectiv nu va ţine cont de această dezorientare şi 
conjuncţia Soarelui cu Mercur din seara zilei de 1 noiembrie va încărca cu mare 
putere aceasta dezordine. Există personaje negative care, într-un context social, au 
reușit să facă faţă pentru că au fost răi cu ceilalţi şi buni cu ei şi-au protejat o 
anume parte a personalităţii pe care, din când în când, o pot și arăta. 

Cei care până acum s-au străduit să fie buni şi care şi-au cam consumat 
rezerva de vitalitate, nu pe cea de bunătate, când se confruntă cu Mercur retrograd 
din Scorpion parcă sunt secătuiţi de voinţă şi devin mult prea atenţi la pericolele la 
care sunt puşi şi mai puţini atenţi la spontaneitate. Aceasta va fi şi problema lui 1 
noiembrie în care oamenii vor fi mai puţin spontani şi mai mult calculaţi. Cei care 
însă au ştiut să ghideze anumite evenimente în 1 noiembrie şi care îşi pot programa 
discursul sau mesajul pe care să-l transmită sau atitudinea pe care trebuie să o 
adopte vor beneficia de o forţa suplimentară aceea dată de conjuncţia Soare-
Mercur, adică forţa de a doborî munţii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări evenimentele acestei 
zile pentru a rememora ori constata ceea ce ne-am dorit în trecut şi pe de altă parte 
cât de mult ne-am transformat, dacă vom considera că ceea ce primim acum nu mai 
este de actualitate. În plus faţă de toate acestea, important este să fim indulgenţi cu 
propria persoană şi să nu ne hrănim mai mult cu teamă de eşec, cu jenă sau cu 
ruşinea, ci cu bucuria de a trăi în comunitate sau de a fi înconjuraţi de oameni care 
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au o anume rezonanţă cu destinul personal de vreme ce acesta i-a chemat şi ei au 
venit. 

 
Sâmbătă, 2 noiembrie 

Sambata  2-11-2013  0:43 Mercury [Sco] Sex (Cap) Pluto 
Sambata  2-11-2013  3:00    Luna(Lib) Squ (Can) Jupiter 
Sambata  2-11-2013  3:59 Mercury [Sco] Tri [Pis] Chiron 
Sambata  2-11-2013 11:44 Mercury [Sco] Squ (Aqu) Juno 
Sambata  2-11-2013 14:46    Luna(Lib) Sex (Sag) Venus 
Sambata  2-11-2013 19:34    Luna(Lib) --> Scorpio 

 
Separare. Individualitatea este susţinută pe refuz. Viaţa se complică. Apel 

la educaţie, cultură. Inventariere. Câştig prin rediscutare, prin investigarea 
trecutului. Durere prin menţinere. Dorinţă prin revenire. 

 
 Ziua de 2 noiembrie este, de asemenea, încărcată la capitolul evenimente 

astrale, coordonate în special de Mercur care, prin retrogradarea sa în Scorpion, 
împlineşte astăzi trei aspecte (sextil cu Pluton, trigon cu Chiron şi careu cu Junon) 
aducându-ne în faţa ideii de separare. 

În această zi fiecare individ va avea senzaţia că s-a consumat prea mult în 
ziua anterioară sau de-a lungul acestei săptămâni, că are nevoie de o perioadă de 
repaus, se simte obosit, epuizat şi doreşte să se retragă din viaţa publică sau să se 
odinească mai mult. În realitate, faptul că pe aceste combinaţii Mercur este 
retrograd şi nu se poate separa de această curiozitate în a investiga trecutul său şi al 
celorlalţi, în a cerceta şi scormoni acolo unde nu este treaba lui, îl va obosi pe 
individ şi-i va permite să se ocupe doar de o anume inventariere, nu de toată gama. 

 Ne aducem aminte cu lux de amănunte de ceea ce s-a-ntâmplat ieri sau în 
primele patru zile ale săptămânii şi dorim prin această preocupare să facem un apel 
la ceea ce înseamnă pentru propria persoană educaţia sau cultură. Unii vor face 
apel la biografiile celebre alţii se vor simţi mult mai siguri citind versuri, alţii 
scufundându-se într-un roman siropos iar alţii, mai practici, vor prefera citatele 
celebre. 

În 2 noiembrie viaţa se complică prin inventariere. Faptul că Luna se află, 
cea mai mare parte din zi, în Balanţă reprezintă o uşurare pentru cei mai mulţi 
deoarece aduce un schimb prin interacţiunile pe care le acceptăm sau pe care le 
tolerăm. Noaptea de vineri spre sâmbătă prin faptul că Luna va fi în careu cu 
Jupiter ar putea să secătuiască prea mult de rezerve corpul sau structura 
emoţională şi pentru cei care şi-au programat o activitate în noaptea de vineri spre 
sâmbătă sau cei care lucrează noaptea se vor simţi puşi în situaţiile pe care nu le 
pot tolera sau pe care nu le-ar accepta niciodată ca făcând parte din forul interior. 
În mijlocul zilei când însă Luna va fi în sextil cu Venus lucrurile se mai temperează, 
adica vor fi ascunse, disimulate sau trecute într-o zona a comunicării uşoare, 
plăcute a convenienţelor sociale ori preschimbate în bucurii prin evenimente 
neprogramate. S-ar putea ca o parte din evenimentele zilei de vineri să se continue 
şi în ziua de sâmbătă cu acelaşi conţinut însă într-un alt registru, mai plăcut, poate 
și pentru că sunt implicate alte personale sau pentru că timpul de desfăşurare este 
mai redus. 

Faptul că se aduce din nou în discuţie anumite secvenţe ale zilei de 1 
noiembrie ar putea să ne pună în faţa unui câştig prin rediscutare sau printr-o 
anume analiza aplicată evenimentelor trecute. Pentru că Luna, înainte să treacă în 
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Scorpion, va împlini un sextil cu Venus este important să dăm curs dialogului 
pentru că acesta produce în adâncul sufletului modificări pozitive. Sextilul este un 
unghi care-l ajută pe individ să depăşească anumite probleme de ordin intern. Prin 
descoperirea rafinamentului, printr-o mulţumire pe care o avem faţă de noi înşine, 
fie pentru că nu suntem solicitați, pentru că vorbim frumos ori pentru că ne-am 
prezentat bine la un anumit eveniment, lucrurile s-ar putea să ne ajute să ne 
depărtăm de insatisfacţie, de nemulţumire de tristeţe sau de eşec. Unghiurile pe 
care le atinge Mercur la grad perfect astăzi ne ţin prizonieri în trecut în trei ipostaze 
distincte: relaţii, moralitate şi resurse. 

Prin urmare, 2 noiembrie este o zi apăsătoare pentru cei care nu urmăresc 
să-şi analizeze sentimentele ori să înţeleagă de ce li se întâmplă tot ceea ce li se 
întâmplă. Cei care lucrează cu energia sau care au puterea să îşi raporteze 
existențele personale la ceea ce se întâmplă cu ceilalţi sau la biografiile celebre vor 
reuşi, prin îmbogăţirea cunoştinţelor, prin ceea ce-şi amintesc din ceea ce au citit 
sau prin revizuirea anumitor informaţii, să fie mai încrezători în destinul propriu, 
mai puternici şi mai indulgenţi cu cei care nu se încadrează standardelor. 

2 noiembrie este şi ultima zi lunară din acest ciclu şi această retrospectivă 
poate lua şi înfăţişarea unui bilanţ, aşa cum s-a-ntâmplat şi în ziua de 1 noiembrie, 
dar în alt mod. Este important de specificat şi faptul că retrogradarea lui Mercur în 
Scorpion aduce şi descoperirea propriului limbaj sau ipostaza în care individul 
învaţă să vorbească cu sine, nu într-un dialog interior epuizant, ci întâi să se asculte 
şi apoi să-şi ofere răspunsurile de care are cel mai mult nevoie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu judeca astăzi ceea ce am 
văzut că s-a întâmplat ieri, de a nu critica oamenii care ne-au greşit şi de a le oferi 
ocazia de a le umple timpul sau să-şi ia revanşa abordând un alt comportament sau 
discutând alte lucruri decât s-a întâmplat în ziua anterioară. 

 
Duminică, 3 noiembrie 

Duminica  3-11-2013  0:04    Luna(Sco) Tri [Pis] Neptune 
Duminica  3-11-2013  8:13    Luna(Sco) Con [Sco] North Node 
Duminica  3-11-2013  8:50    Luna(Sco) Con [Sco] Mercury 
Duminica  3-11-2013 10:49     Sun (Sco) Sex (Vir) Mars 
Duminica  3-11-2013 11:08    Luna(Sco) Squ (Aqu) Juno 
Duminica  3-11-2013 11:24    Luna(Sco) Tri [Pis] Chiron 
Duminica  3-11-2013 11:47    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 
Duminica  3-11-2013 14:42    Luna(Sco) Sex (Vir) Mars 
Duminica  3-11-2013 14:49     Sun (Sco) Con (Sco) Luna(New Moon) 
Duminica  3-11-2013 16:18 Mercury [Sco] Con [Sco] North Node 
Duminica  3-11-2013 19:17    Luna(Sco) Con (Sco) Saturn 
Duminica  3-11-2013 23:37    Luna(Sco) Tri (Can) Lilith 

 
Mesaj tendenţios. Compromis. Forţă prin detentă. Reconfigurarea 

structurii interioare. Motivaţii înalte. Lipsa eficienţei. Griji pentru viitor. Apel la 
imitaţie pentru a domina. Revenirea la pasiuni mai vechi. 

 
Finalul săptămânii ne aduce în faţa unei mari forţe prin sinteză, prin 

concentrare sau prin determinare. Aglomerarea de planete de pe Scorpion ne aduce 
contactul cu ambiţia. Cei care sunt născuţi în Scorpion ştiu foarte bine cum este să 
dispui de o ambiţie rece, să-ţi calculezi din timp paşii pe care trebuie să-i urmezi şi, 
în plus, să ai și abilitatea de a te adapta contextului prin spirit practic sau 
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inventivitate. Ceilalţi care s-au născut în alte zodii iau contact acum cu această 
ambiţie, însă nuanţat, nu atât de puternic inserată şi nu atât de matură. 

 Încă de mici, scorpionii se dovedesc a fi ambiţioşi şi de aceea unii dintre ei 
nu se hazardează în aspiraţii pe care nu le pot atinge, iar dacă sunt prea îndrăzneţe 
au suficient de multă voinţă, de determinare încât să şi le îndeplinească. 

Finalul săptămânii prin împlinirea fazei de Lună nouă (conjuncţie Soare-
Lună) ne aduce în fața grijilor pentru viitor. Astăzi prin faptul că se produce această 
aglomerare pe Scorpion avem o mare forţă, prin detentă (Mercur retrograd trage 
înapoi), dar şi printr-o reconfigurare a structurii interne. Astăzi Soarele şi Marte îşi 
ating sextilul lor şi pe cer vedem desenată o configuraţie numită Vaporul. Pentru că 
are integrat în conturarea sa un singur aspect negativ (opoziţia Marte-Chiron) 
vaporul vine ca o soluţie la toate problemele pe care le-am parcurs în etape de la 
începutul anului până acum. Aşadar, ceea ce vine spre noi în ziua de duminică, dar 
şi de-a lungul întregii săptămâni, ia înfăţişarea unei forţe concentrate care, prin 
motivaţii înalte sau prin apel la anumite elemente mai puţin corecte sau prin 
imitaţia unor elemente corecte, să se reuşească atingerea unei mari realizări. Este 
posibil ca aceste realizări ale zilei de duminică să ne ofere ipostaze ale trecutului 
doar cu titlul informativ. Ele să reprezintă concret realizări pe demersuri care s-au 
demarat doar în această săptămână. 

Nu contează însă cât de ample sunt demersurile, ci contează faptul că 
succesul ne curtează şi dacă până acum ne-am tot stresat gândindu-ne că viaţa nu 
se va mai schimba din punct de vedere calitativă avem ocazia şi în această zi a 
săptămânii, dar şi de-a lungul celorlalte zile ale săptămânii 28 octombrie – 3 
noiembrie să vedem că lucrurile pot fi şi altfel. 

Pentru că Mercur se întâlneşte astăzi cu Capul Dragonului ziua este lovită de 
ambivalență. Unii s-ar putea să dea dovadă de lipsă de eficiență, alții se vor dovedi 
eficienţi pentru că gândesc prea mult la ceea ce s-a-ntâmplat, la ce ştiu ei despre 
oameni, la cum le-au observat caracterul pe anumite secvenţe anterioare şi la cât de 
tendenţios poate fi mesajul unor fiinţe făţarnice pe care au avut ghinionul să le aibă 
în preajmă. Aceste idei au astăzi doar titlul informativ, ele nu vin spre noi prin 
evenimente, ci doar dacă urmărim printr-o gândire negativistă (Mercur retrograd 
susţine şi acest tip de gândire) să le menţinem prea mult în forul interior şi 
călătoria în trecut să însemne de fapt revenirea la pasiuni mai vechi care consumă 
mai mult decât trebuie. 

Zgârcenia este trăsătura negativă a acestei zile şi cei care nu vor să ofere 
informaţii, timp, energie, bani sau alte lucruri care le sunt cerute de anturaj se 
dovedesc a fi fiinţe chinuite care de-a lungul acestui an au avut multe probleme 
pentru că nu au dăruit suficient aşa cum au fost îndemnaţi de contextul pe care-l 
traversau la un moment dat. 

Prin urmare, finalul săptămânii devine un element de top, de vârf în 
explorările pe care le-am traversat de luni încoace în egală măsură pentru fiinţele 
inferioare sau pentru cei care sunt prea mult adânciţi în materialitate. 3 noiembrie 
devine şi o zi a suspiciunii, a lipsei de eficienţă sau a neîncrederii în sine. Grijile 
pentru viitor sunt de fapt temeri în fața ipostazei în care anumite întâmplări din 
trecutul apropiat (anul acesta) s-ar putea repeta în viitor. Este important să ne 
separăm de această gândire negativă pentru că în această zi simţim că suntem 
cuprinşi de o forţă specială. Aglomerare a de planete de pe Scorpion aduce extazul 
şi agonia în acest punct, nu cu scopul de a ne compromite, ci cu scopul de a înţelege 
care sunt greşelile trecutului pentru a nu le mai repeta. 
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Ambiţia este una din trăsăturile principale ale acestei zile şi dacă ea este 
folosită pentru a susţine egoismul sau zgârcenia atunci va leza şi mai mult fiinţă şi 
aceştia nu se vor mai întoarce spre trecut cu titlul informativ, ci vor aduce concret 
evenimente de acolo, conflicte sau pierderi, eşecuri sau ghinioane care le va 
transformă finalul săptămânii acesteia într-un coşmar. 

Nu trebuie să uităm că 3 noiembrie este ziua de Lună nouă şi gândurile 
atitudinile sau acţiunile pe care le săvârşim în această zi devin un etalon de 
normalitate pentru ceea ce vom săvârşi în următoarele patru săptămâni. 

Ascendentul momentului de Lună nouă este plasat în Vărsător, iar asta 
înseamnă că, de această dată, careul Uranus-Pluton împlinit la grad perfect în 1 
noiembrie şi care leagă pe această temă casele XI-I ne poate aduce probleme de 
temperament, o stima de sine folosită disproporţionat, o încredere în sine orientată 
greşit pentru lezarea propriei fiinţe sau pentru a ne ascunde de adevărul absolut. 
Această construcţie astrală îi va face pe cei care sunt egoiști, individualişti sau 
zgârciţi să-şi ascundă prin justificări credibile neajunsurile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ocupa astăzi de dăruire. 
Cei care dăruiesc ceea ce li se cere plantează seminţe ale fericirii şi în următoarele 
patru săptămâni se vor bucura de roade binemeritate. 
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Săptămâna 4-10 noiembrie este o săptămână marcată de schimbări. Motivul 
schimbării nu este dat însă de planeta Uranus care guvernează schimbările de 
situaţie sau evenimentele neaşteptate, chiar dacă încă din prima zi Uranus 
împlineşte cu Junon un sextil şi o parte dintre vibraţiile acestui unghi vor fi de 
referinţă pentru întreaga săptămână, ci pentru că planetele au un comportament 
oscilant, pentru că Jupiter, joi, va intra în mers retrograd, iar Mercur, la finalul 
săptămânii, va deveni un personaj principal, implicându-se cu suficient de multă 
neseriozitate în proiectele pe termen lung pe care nu le va putea susţine. Prin aceste 
direcţii vom aborda în această săptămână schimbarea, transformarea sau 
neprevăzutul. 

Multe din evenimentele de acum îi vor lăsa individului impresia că este tras 
înapoi, că este retrogradat, că este desconsiderat de societate ori că nu este susţinut 
în demersurile ambiţioase pe care le are şi că dacă va dori să se integreze într-un 
mediu, să obţină un anume succes, atunci trebuie să se desprinde de o parte a 
fiinţei sale, să fie mult mai concentrat, raţional, să facă de prea multe ori apel la 
logică şi să arate că este lucid chiar dacă asta înseamnă să participe la demersuri 
care îl compromit. Aceste situaţii sunt destul de încărcate pentru cei tineri, care nu 
s-au maturizat încă sau pentru cei care până acum au avut o viaţă uşoară. Cei care 
s-au bucurat de certitudinea confortului, care nu au avut prea multe griji până 
acum vor privi săptămâna cu spaimă. Se vor gândi că toate lucrurile sunt întoarse 
împotriva lor, că orice am face nu pot să le rezolve şi parcă au intrat într-un con de 
umbră. 

În realitate, situațiile nu sunt atât de apăsătoare şi nici de grele, ci, în 
caracterul lor reformator, sunt inflexibile şi hotărâte. Este nevoie să facem o 
schimbare în propria viaţă însă nu printr-o comandă exterioară, ci printr-o decizie 
de ordin intern, asta înseamnă că a sosit momentul să vedem care sunt elementele 
incomplete, eronate, greşite, ce ne îmbolnăvesc ori ce ne compromit şi apoi, în 
funcţie de calitatea acestora, să alegem traseul cel mai bun, fără să avem 
certitudinea că ajungem la capăt. Dacă ne vom susţine foarte mult pe informaţie 
sau dacă vom face cu insistenţă ape la exterior s-ar putea ca Mercur retrograd să ne 
compromită planurile de acum şi să fie nevoie, începând de săptămâna viitoare, să 
le schimbăm, adică să schimbăm metoda de lucru, persoanele sau chiar direcţiile. 
Importantă va fi analiza, observaţia, înţelegerea şi chiar dacă acestea ne vor duce 
spre a înţelege că suntem vinovaţi ori spre a ne face să ne simţim ruşinaţi în faţa 
celorlalți, că suntem păcătoşi, incompetenţi într-un anumit domeniu acest lucru 
trebuie să fie de referinţă pentru ceea ce va urma. Nu contează ceea ce s-a-
ntâmplat, pentru că trecutul nu trebuie adus ad literam în prezent, ci el trebuie 
investigat doar cu titlul informativ, doar ca referinţă pentru a înţelege cum stăm în 
acest moment. 

4-10 noiembrie este o săptămână de explorare în care cei cu putere de decizie 
ar putea să se destăinuie în văzul tuturor fără să-şi dea seama că aceste ipostaze 
personale pun o amprentă negativă pe direcțiile grupului. 

În această săptămână Mercur îşi va încheia mersul retrograd şi trebuie să 
luăm în serios informaţiile pe care ni e oferă pentru că are darul de a le răscoli acolo 
unde nu poate ajunge prin mersul direct. Este adevărat că anumite adevăruri 
despre sine să le aflăm în mod neaşteptat, prin zăpăceala sau fără să ne dorim acest 
lucru în mod insistent. Important este rezultatul, pentru că asupra sa vom lucra în 
săptămânile care vin. 
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Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a face din toate 
elementele care vin spre noi acum semne de stabilitate. Dacă reuşim să fim stabili 
în toată agitaţia acestei săptămâni, vom arăta că suntem fiinţe mature şi prin 
această stabilitate probăm faptul că vom face ceea ce trebuie cu informaţiile pe care 
le aflăm, altfel devenim copii răsfăţaţi ai sorţii care în loc să folosească un cuţit 
pentru a tăia legume în bucătărie îl transformă pe acesta într-o armă albă, apoi se 
vor lăuda toată viaţa cu ipostaza aceasta. Extravaganţele sunt periculoase şi cine nu 
se va ţine departe de ele se va îndrepta către întâmplări decisive care ar putea să-i 
schimbe direcţia destinului mai repede decât s-ar aştepta. 

 
 
Luni, 4 noiembrie 

Luni  4-11-2013  6:23    Luna(Sco) Tri (Can) Jupiter 
Luni  4-11-2013 11:15  Uranus [Ari] Sex (Aqu) Juno 
Luni  4-11-2013 22:14    Luna(Sco) --> Sagittarius 

 
Relaţiile sociale se dizolvă. Compromis. Dificultate de a schimba un 

eveniment decisiv. Parteneriate schimbătoare. Decizii responsabile. 
Hiperluciditate pe calităţi personale. Succes prin prospectarea noului. 
Sentimente sacrificate pentru interesul grupului. 

 
Prima zi a săptămânii este una apăsătoare din punct de vedere afectiv, chiar 

dacă astăzi se împlinesc la grad perfect doar două unghiuri (trigon Luna-Jupiter şi 
sextil Uranus-Junon) fundalul pe care se împlinesc aceste unghiuri este unul care-l 
îndeamnă pe individ spre compromis. 

Pentru că acest unghi între Junon şi Uranus se împlineşte de ceva vreme, el 
doar atingând gradul perfect astăzi, nu activează doar în această zi, relaţiile sociale 
tind să se îndrepte către o preschimbare. Unii vor considera că acestea se dizolvă, 
alţii că trec pe un alt nivel, cert este că indiferent de unghiul din care privim, 
raporturile sociale se modifică şi nu oricum, ci în direcţia dată de un eveniment 
decisiv. Aşadar, astăzi avem în faţa ochilor tot timpul un reper, fie că este un 
eveniment bun, fie că este rău şi în funcţie de acesta luăm decizii sau îi judecăm pe 
cei din jur ori alegem să nu ne implicăm în anumite demersuri, sancţionând 
anturajul sau arătând faptul că în privinţa trecutului, acelea pe care nu am reuşit să 
le rezolvăm cu câteva săptămâni sau o lună în urmă, suntem temători. 

Faptul că Luna astăzi parcurge ultimul segment al zodiei Scorpion ne aduce 
pe noi în faţa unor observaţii abordate cu maximă luciditate. În general, oamenii 
astăzi vor înclina spre partea bună a lucrurilor, iar asta înseamnă că îşi vor folosi 
luciditatea pentru lucruri decisive. Însă nu trebuie să ne amăgim, Venus este 
anaretic în Săgetător şi toate aceste calităţi personale dacă nu sunt folosite pentru 
binele privitorului atunci ar putea fi ignorate. Asta se înţelege şi prin dictonul 
“succes prin prospectarea noului”, acest “nou” reprezentând de fapt 
contragreutatea unor episoade apăsătoare acelea pe care Venus din Săgetător, 
obsedată de eleganță, frumos, dreptate, ni le-a predispus în ultimele săptămâni. 

Înţelegem, astfel, că partea afectivă, atât aceea indicată de impactul 
planetelor individuale asupra contextului astral, cât şi raportul interesant pe care-l 
are Junon şi Uranus ne îndeamnă să considerăm că sentimentele pot fi o barieră 
sau ne pot ţine pe loc în anumite demersuri menite să ne ducă spre zona de confort. 
Unii îşi vor sacrifica sentimentele pentru interesul grupului şi nu vor avea niciun 
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regret în privinţa aceasta pentru că vor considera că este ultima dată în acest an 
când pot face o impresie bună, că se pot oferi să ajute necondiţionat sau când pot 
lua atitudine pe un subiect de maximă actualitate. La sfârşitul zilei, dacă privim în 
urmă, vom observa că multe din episoadele pe care le-am traversat au fost 
dominate de faptul că relaţiile trec printr-o criză şi dacă lucrul acesta nu a fost 
foarte evident s-a-ntâmplat pentru că urmărim cu toţii să ascundem caracterul 
dramatic al raporturilor sociale, arătându-ne fericiţi, mulţumiţi sau încântaţi de 
buna convieţuire cu semenii. 

Prin urmare, 4 noiembrie este o zi marcată de criză în relaţii. Aceste crize 
nu iau înfăţişarea dramelor, ci sunt pur şi simplu episoade care-l îndeamnă pe 
individ să facă schimbări. Schimbările în privinţa celorlalţi, pentru că avem de-a 
face cu un Venus anaretic de pe Săgetător, sunt marcate de spiritul dreptăţii, însă 
astăzi s-ar putea ca această dreptate să fie cam abuziv, cam impulsivă să nu 
folosească în mod corect termenii şi nici să nu mai ţină cont de ton ori de faptul că 
un subiect delicat trebuie prezentată cu discernământ, cu bun simţ pentru a nu 
exploda. Calităţile interlocutorului trebuie să fie pe placul celui care le urmăreşte şi 
numai aşa considerăm astăzi că putem accede către un punct al succesului.  

Tot ceea ce vine spre noi astăzi poartă amprenta compromisului şi relaţiile pe 
care noi considerăm că le transformăm sau le trecem pe un nou nivel, în realitate, 
se dizolvă, iar asta înseamnă că a sosit momentul să fim pregătiţi ca despre anumite 
lucruri să nu le mai putem vorbi anul acesta, astăzi să fie ultima zi, iar întâlnirile de 
o anumită factura să aibă în 4 noiembrie un sfârşit. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a transforma ziua de 4 
noiembrie într-un element de armonie, de a accepta că anumite tipuri de relaţii 
trebuie să se încheie sau că raporturile sociale trebuie să treacă într-un alt nivel şi 
să primim acest îndemn astral cu inima deschisă şi cu mulţumire. Sunt lucruri pe 
care nu putem să le schimbăm pentru că ele au fost pregătite de cel puţin o lună de 
zile încoace şi acum nu putem decât să facem ca despărţirea să fie mai plăcută. 

 
Marţi, 5 noiembrie 

Marti  5-11-2013  2:32    Luna(Sag) Squ [Pis] Neptune 
Marti  5-11-2013 10:42   Venus (Sag) --> Capricorn 
Marti  5-11-2013 13:29    Luna(Sag) Squ [Pis] Chiron 
Marti  5-11-2013 13:38    Luna(Sag) Tri [Ari] Uranus 
Marti  5-11-2013 14:09    Luna(Sag) Sex (Aqu) Juno 
Marti  5-11-2013 18:48    Luna(Sag) Squ (Vir) Mars 

 
Dezamăgire. Imitaţie. Interes pentru muncă. Raporturi sociale bazate pe 

respectul lucrului bine făcut. Oboseală. Dorinţele consumă. Schimbarea 
regimului, a medicaţiei/a tratamentului. Legăminte adoptate pentru 
consolidarea imaginii publice. 

 
Trecerea lui Venus în Capricorn schimbă vibraţia astrală şi reduce 

intensitatea emoţiilor după necesitatea afirmării sociale ori după contextul locului 
de muncă sau după calitatea preocupărilor pasiunilor din explorarea cărora 
individul ţinteşte către recunoaştere socială, către faimă sau glorie. De această dată 
nu emoţiile dictează, nu plăcerea, nu bucuria şi nici dorinţa de a realiza schimburi 
diverse cu cei din jur ne coordonează paşii, ci interesul, raţiunea, judecata, sarcinile 
profesionale ori disciplina. 
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Venus în Capricorn este restrictivă, ea îl îndeamnă pe individ să se bucure că-
şi îndeplineşte norma şi pierde din vedere că pasiunea pentru procesul tehnologic 
scoate din ecuaţie factorul uman, ignoră prezenţa colegilor de serviciu sau duce la 
urmărirea acestora ca pe nişte pioni aruncaţi peste tot în decor. Astfel, această 
poziţie a lui Venus îl poate îndemna pe individ să admire o medalie primită pentru 
merite deosebite în muncă, dar să uite de ziua de naştere a celui mai bun prieten. În 
felul acesta, trecerea lui Venus în Capricorn ne loveşte, chiar din dimineaţa acestei 
zile, cu dezamăgire. Unii vor încerca să ascundă ceea ce simt astăzi (de mâine 
încolo se vor adapta) prin imitaţie. Este adevărat că interesul pentru muncă şi 
raporturi sociale bazate pe respectarea lucrului bine făcut vor deveni prioritare, 
însă segmentul afectiv va fi zdruncinat pentru că Luna este în continuare în 
Săgetător şi îi încurajează pe oameni să salveze aparenţele sau să se arate deschiși 
şi comunicativi cu tot felul de subiecte.  

În realitate, ei nu se implică afectiv şi tot acest joc al extremelor, toată 
această grijă de a ascunde ceea ce se simte îi obosesc pe oameni şi îi duc în postura 
în care să creadă că tot ceea ce-şi doresc risipesc ori consumă şi cel mai bine ar fi să 
nu-şi mai dorească. 

În timpul nopţii de luni spre marţi, Luna şi Neptun vor fi în careu apoi în 
mijlocul zilei Luna şi Chiron vor fi în care, iar spre seară Luna va împlini un alt 
careu, de această dată cu Marte. Din Săgetător, Luna construieşte, aşadar, un careu 
în T, în care poziţia sa reprezintă focarul şi semnele mutabile în care se află 
protagoniştii acestei configuraţii îi fac pe oamenii să fie instabili sau să privească cu 
grijă, cu reţinere ori teamă o sancţiune minoră. Ei văd totul disproporţionat şi cred 
că această sancţiune minoră constituie începutul unei serii de pedepse pe care nu le 
pot accepta şi pe care le considera încă de pe acum, când nu sunt încă vizibilă în 
planul realităţii imediate, nedrepte. 

În felul acesta, aceia care vor să fie atenţi la ceea ce trăiesc, care în general 
sunt prevăzători, îşi vor impune astăzi legăminte, acelea care să le menţină 
imaginea publică, cel puţin în stadiul în care se situează ea acum. 

La capitolul viaţă personală, efectul cumulat al tranzitului Lunii prin 
Săgetător şi, de asemenea, schimbarea de vibraţie generată de trecerea lui Venus în 
Capricorn îi aduce pe oameni în postura de a schimba regimul alimentar, de a-şi 
schimba tratamentul ori de a-l ajusta, adăugând sau eliminând din schema anumite 
medicamente. Şi această hotărâre se ia, de asemenea, cu titlul de prudenţă în faţa 
unui pericol pe care astăzi doar ni-l închipuim. 

Prin urmare, 5 noiembrie este o zi de tensiune, însă acest stres este creat şi 
alimentat de mintea omului, el nu există în realitate, pentru că oamenii, acum, nu 
se agasează unii pe ceilalţi, ci, dimpotrivă, vor să se menajeze în raporturile sociale 
pentru că sunt foarte mult preocupaţi de propriile slăbiciuni. Nu vor să fie implicaţi 
în conflicte de proporţii, nu vor să dea explicaţii, nu vor să facă ore suplimentare 
dacă acestea nu sunt prevăzute în contract, nu vor să muncească prea mult pentru 
ceilalţi pentru că astăzi (de mâine vor gândi altfel) vor considera că dacă fac asta 
devin vulnerabili ori risipesc timp sau efort. În realitate, Venus în Capricorn îi va 
face pe oameni să se gândească la muncă decât la plăceri personale, căutând, 
paradoxal, să descopere satisfacţie prin efort, supunere, regulă, metodă, disciplină. 
Fie că o privesc pe aceasta ca pe o încântare, ca o salvare, fie că o privesc prin stres 
ori grijă, munca devine pentru câteva săptămâni de acum încolo o prioritate. Unii 
se arata dezamăgiţi că sunt chinuiți şi că trebuie să trăiască doar pentru a munci, 
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alţii vor ascunde această dezamăgire şi întreaga zi va lua înfăţişarea unei disimulări 
sau a unei imitaţii care îi va obosi pe oameni. 

De partea cealaltă, sunt cei care preferă siguranţa raţiunii, a logicii şi care 
declară război dorinţelor. Schimbările acestei zile sunt adoptate pentru 
consolidarea imaginii publice, iar ele afectează toate sectoarele vieţii personale şi 
publice în aşa fel încât persoana să adopte decizii care să îl ducă spre zona de 
confort. Astăzi nu ne apropiem de zona de confort, ci doar tatonam diferitele trasee, 
însă tot ceea ce facem, facem de dragul unui confort viitor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu permite fricii să se 
cuibărească în suflet. Putem să ne apropiem mai mult de raţiune, de logică, însă 
este indicat să nu o facem de teamă şi, în egală măsură, să nu o facem nici pe baza 
unei îngrijorări pentru că, ştim, grija reprezintă o frică disimulată. 

 
Miercuri, 6 noiembrie 

Miercuri  6-11-2013 14:00     Sun (Sco) Con (Sco) Saturn 
Miercuri  6-11-2013 23:43    Luna(Sag) --> Capricorn 

 
Autocontrol. Răbdare. Succes prin raţiune. Responsabilitate. Ambiţia 

sacrifică plăcerea. Revoltă împotriva elementului incomplet. Restricţie. 
Întârziere. 

 
6 noiembrie este o zi de confirmare, însă nu pe proiecte foarte ample, ci pe 

ceea ce a venit spre noi în ziua anterioară. Astăzi Soarele şi Saturn îşi ating 
conjuncţia lor pe Scorpion şi Saturn devine un fel de dirijor care schimbă partitura 
şi reuşeşte din câteva gesturi să facă întreaga orchestră să cânte ceea ce vrea el. În 
felul acesta, se creează o legătură stranie între tranzitul lui Venus prin Capricorn şi 
conjuncţia lui Saturn cu Soarele de pe Scorpion. Acesta, practic, este singurul 
aspect (unghi) împlinit astăzi. Ziua mai conţine încă un eveniment astral - ingresul 
Lunii în Capricorn - care se va consuma seara târziu, cu puţin timp înainte ca ziua 
să se încheie. 

În virtutea acestui unghi, 6 noiembrie este dominată de autocontrol. 
Conjuncţia Soarelui cu Saturn îi îndeamnă pe oameni să aibă răbdare, să privească 
lucrurile cu calm, cu multă atenţie, să se oprească şi să revină asupra informaţiei de 
mai multe ori până când sunt siguri că au surprins toate aspectele ei. Din nefericire, 
însă, Lilith trimite un trigon către această conjuncţie şi urmăreşte prin griji 
exagerate, prin compromisuri să ştirbească puţin din această conjuncţie 
impresionantă. Dacă, iniţial, lucrurile o vor lua pe calea ambiţiei care sacrifică 
plăcerea, spre final oamenii îşi dau seama că plăcerea are un rol în viaţa lor şi că 
această restricţie îi duce pe un drum prea întunecat, prea dureros sau prea uscat. 
Restricţia îi duce spre întârziere şi, până la urmă, se arată nemulţumiţi de lucrurile 
care au fost preferate de ei pentru că la început li s-au părut uşoare. 

Aşadar, prin conjuncţia Soare-Saturn lucrurile se concentrează şi îi pot păcăli 
pe oameni că dacă sunt concentrate sunt mai eficiente, mai uşor de folosit, de 
înghiţit sau de parcurs. 

Astăzi lucrurile par să fie pozitive doar în privinţa raporturilor sociale. Marte 
trimite un sextil către conjuncţia Soare-Saturn şi împreună cu Lilith vor construi 
un triunghi minor în care poziţia sa din Fecioară devine focar şi impune noi reguli. 
De fapt, Saturn este cel care impune regulile generale, însă el se preocupă prea mult 
de elementele incomplete pe care doreşte să le prelucreze, să le ajusteze şi prin 
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reducerea volumului, de lucru, de timp, prin sinteze să acopere faptul că, de această 
dată, incomplet înseamnă fragmentat sau rebut. 

Pentru că Marte în Fecioară este focar în triunghiul minor indicat anterior 
obsesia perfecţiunii sau grijile pentru o anume stabilitate materială s-ar putea să se 
regăsească în toate preocupările acestei zile, chiar şi în cele care privesc viaţa prin 
reguli morale sau prin lumina spiritului. De asemenea, nu trebuie să pierdem din 
vedere că Luna va fi în Perioada fără direcţie şi o parte din evenimentele care ne-au 
obişnuit că se desfăşoară de la sine, în special cele care vizează mecanismele 
sociale, trec acum printr-o criză. Unele se opresc, sunt amânate, altele intră în 
colaps. Asta înseamnă că toate sunt trecute printr-o reverificare, printr-o inspecţie 
pentru a fi concentrate ori pentru a fi reînviate şi făcute să fie mult mai utile decât 
au fost până acum. 

Prin urmare, 6 noiembrie este o zi de mare încercare pentru noi toţi 
deoarece ni se cere efort suplimentar, răbdare suplimentară, atenţie suplimentară 
şi toate acestea, în situaţia în care baza pe care stăm, elementele pe care ne-am 
sprijinit până acum trec printr-o transformare vizibilă sau sunt inspectate, 
verificate, analizate ori, cum ne-am obişnuite de ceva vreme, puse la încercare. 
Conjuncţia Soarelui cu Saturn de pe Scorpion diminuează disputele şi-i face pe 
oameni să fie conştienţi de defectele proprii. Vom vedea mai puţine explozii 
temperamentale, poate doar pe acelea care sunt alimentate de firi total dizarmonice 
ori care au o plăcere teribilă din a se certa ori de a da în judecată pe alţii. Marea 
masă de oameni este acum temperată, menţinută într-o zonă a autocontrolului, a 
conştientizării propriilor defecte, a observării bârnei din ochiul propriu şi a se 
preocupa mai puţin de paiul din ochiul celui din faţă. 

Ziua cere multă răbdare, interiorizare şi ne duce spre o zonă în care să facem 
apel la valorile spirituale ca la o soluţie absolută prin aplicarea căreia să ne 
rezolvăm cele mai multe dintre probleme. 

O altă componentă a conjuncţiei Soare-Saturn este aceea a postului. Unii vor 
primi energia concentrării, aceea coordonată de Saturn, cu gândul de a restricţiona 
un consum. Poate gândesc mai puţin sau poate sunt mai ordonaţi în gânduri, simt 
mult mai ordonat sau nu se mai consuma într-un dialog interior epuizant ori alţii 
prefera astăzi să ţină post de alimente, post negru sau o altă formă de abţinere de la 
o hrană cu care corpul a fost obişnuit până acum şi care, în ultima perioadă, a fost 
folosită defectuos. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că adevărata 
bucurie vine din suflet, că lumina de pe faţă nu este reflexia luminii solare sau a 
vreunei surse artificiale, ci este expresia unei profunzimi spirituale care străluceşte 
fără nicio îngrădire. Iniţiaţii ştiu că postul generează lumina şi tocmai de aceea ar fi 
indicat astăzi să ne alegem un tip de post (de gânduri, de alimente, de emoţii 
vicioase) şi să îl punem în aplicare. 
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Joi, 7 noiembrie 
Joi  7-11-2013  2:21    Luna(Cap) Con (Cap) Venus 
Joi  7-11-2013  4:00    Luna(Cap) Sex [Pis] Neptune 
Joi  7-11-2013  6:01    Luna(Cap) Sex [Sco] Mercury 
Joi  7-11-2013  7:03 Jupiter [Can] S/R 
Joi  7-11-2013 11:32    Luna(Cap) Sex [Sco] North Node 
Joi  7-11-2013 14:53    Luna(Cap) Sex [Pis] Chiron 
Joi  7-11-2013 14:58    Luna(Cap) Squ [Ari] Uranus 
Joi  7-11-2013 15:30    Luna(Cap) Con (Cap) Pluto 
Joi  7-11-2013 22:16    Luna(Cap) Tri (Vir) Mars 
Joi  7-11-2013 23:30    Luna(Cap) Sex (Sco) Saturn 

 
Revizuirea unor decizii. Schimbarea priorităţilor. Sentimente bruscate. 

Trecutul nu poate fi schimbat. Ruşine. Vină. Cunoştinţele personale sunt 
folositoare celorlalţi şi nefolositoare celui care le deţine. Atitudini refractare faţă 
de păcat. Apel la spiritualitate. Demersuri care cer 4 luni pentru a se finaliza. 

 
Astăzi Jupiter intra în mers retrograd până pe 6 martie 2014 şi mulţi vor fi 

îndemnaţi să-şi revizuiască anumite decizii. Prin revizuirea deciziilor astăzi are loc 
o schimbare a priorităţilor în sensul că aceia care au urmărit ieri să privească totul 
prin disciplină, regulă, metodă, logică simt că se afla în faţa unui impas, că anumite 
lucruri le scapă şi că obosesc să treacă de mai multe ori peste acelaşi lucru sau se 
simt descumpăniţi pentru că văd că munca lor este incompletă şi că greşesc prea 
mult. 

Retrogradarea lui Jupiter în Rac înseamnă întoarcerea acestuia din drum 
spre a ase întâlni cu ispita (Lilith) şi, probabil, această reţinere a oamenilor în fața 
revizuirii nu reprezintă altceva decât o reacţie intuitivă în faţa unui pericol. Astfel, 
fie caracterul intuitiv al acestor informaţii, fie o logică negativă îi îndeamnă pe 
oameni să privească viitorul cu reţinere. Așadar, schimbarea priorităților va 
transforma ziua de 7 noiembrie într-o zi de graniţă. Dacă, în general, retrogradarea 
lui Jupiter este singura deplasare înapoi a unei planete care ar putea să-i favorizeze 
pe oameni, de această dată mersul înapoi care presupune în viitorul apropiat 
conjuncţia cu Lilith îi încarcă pe oameni de răspundere, le bruschează sentimentele 
şi le crează impresia că trecutul nu poate fi schimbat. Anumite evenimente ale 
trecutului pot fi schimbate însă nu prin logică acestui moment, nu prin metodele pe 
care le considerăm acum ca fiind cele mai bune şi nu prin ruşine şi nici prin vină. 

De asemenea, retrogradarea lui Jupiter îi va face pe oameni să devină utili 
celorlalţi, dar să nu se poată ajuta pe sine. Cei care sunt în general obişnuiţi să se 
dăruiască, să fie deschişi sau bucuroşi atunci când ajută pe cineva, nu vor considera 
că este o problemă să treacă prin astfel de situaţii, nu vor considera că se afla într-
un impas dacă îi pot ajuta pe toţi cei din jur, dar nu se pot ajuta pe sine. Cei mai 
mulţi dintre oameni, însă, pentru că se lasă în voia educaţiei de proastă factură 
promovată de societatea de consum şi care sunt egoiști sau privesc evenimentele 
sociale numai prin propria satisfacţie vor considera această neputinţă enervantă, 
neplăcută sau obositoare. Îi vor acuza pe toţi cei care greşesc că ei sunt de vină 
pentru neputinţa lor sau vor porni un război împotriva păcatelor celorlalţi pentru a-
şi ascunde prin această cruciadă propriile păcate. 

Dintr-un anumit punct de vedere, acela al gândirii profunde, anumite situaţii 
pe care le traversăm astăzi pot lua înfăţişarea impasului, a problemei sau a 
situaţiilor imposibile. Dacă sunt legate de destin, dacă cer transformări 
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spectaculoase într-un timp foarte scurt, atunci individul se vede neputincios şi nu 
înţelege care este rostul acestor informaţii sau de ce i-au ieşit în întâmpinare dacă 
nu le poate rezolva. Unele situaţii mai trebuie şi trăite aşa cum sunt ele, nu 
neapărat rezolvate prin orice mijloc. Aici, în această lume, omul trebuie să înveţe de 
toate, inclusiv din sărăcie, din neputinţă, din umilinţe sau din abandon. 
Retrogradarea lui Jupiter în Rac ar putea să îi înveţe pe oamenii ce înseamnă să fii 
abandonat, ce înseamnă să te desparţi, să laşi în urmă tot ceea ce construieşti aici 
cu elementele care există în jur şi să extragă din toate aceste situaţii nefericite un 
înţeles adânc, tangent la spiritualitate, la morală şi să te simţi înnobilat de toate 
acestea. 

Graba, ce ar putea să fie lăsată prin unghiurile astrale împlinite, astăzi, este o 
ciudăţenie pentru că Jupiter îşi va reveni din mersul retrograd pe 6 martie 2014 şi 
demersurile iniţiate azi au nevoie de aproximativ 4 luni de zile pentru a atinge 
finalitate. S-ar putea pentru anumite demersuri să fie suficient, însă patru luni de 
zile pentru a înţelege care este realitatea lucrurilor, pentru a forma un obicei 
sănătos nu este nici puţin. 

Prin urmare, 7 noiembrie este o zi complicată pentru noi toţi deoarece 
retrogradarea lui Jupiter în Rac ne lansează lecţii legate de suferinţă, de înţelegerea 
privaţiunii sau de despărţire. Unii, astăzi, se despart pentru că nu mai suportă 
ruşinea, vină, pentru că le-au fost bruscate sentimentele sau pentru că nu pot 
depăşi trecutul. Renunţând la persoane, renunţă şi la trecut şi vor fi mulţumiţi sau 
mândri cu deciziile pe care le iau acum. 

În realitate, tot ceea ce vine spre noi astăzi i-a înfăţişarea unie cruciade, ne 
declarăm împotriva greşelilor, a păcatelor, a lucrurilor care sunt incomplete sau 
care susţin subiectivismul. Dacă nu ar fi atât de nesiguri pe propriile limitări, 
păcate sau constrângeri oamenii nu ar fi atât de agresivi cu păcatele celorlalţi. 
Totuşi, caracterul revendicativ al lui Jupiter retrograd, chiar prin această atitudine 
impulsivă poate genera efecte negative în plan personal dacă el face apel la un set 
de reguli morale stabilite deja şi care să nu fie amestecate ca nivel social sau 
direcţie. Dacă regulile morale fac trimitere la viaţa personală, doar acolo să fie 
aplicate, dacă ele se adresează grupurilor, naţiunilor sau rasei umane în ansamblu, 
doar acolo trebuiesc folosite. 

Dacă sunt prea egoiști sau nu se pot separa de frică, oamenii, astăzi, greşesc, 
se învinuiesc pentru lucruri banale şi transformă această inflexibilitate într-un 
conflict care ar putea să dureze patru luni de zile. Pentru cei care lucrează cu 
energia sau care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare spirituală retrogradarea 
lui Jupiter reprezintă contactul cu spiritualitatea, cu valorile sufletului şi toate 
aceste ipostaze sociale sunt interpretate de ei ca un îndemn către retragere, către 
puritatea sufletească sau către a se separa de vanităţile şi erorile acestei lumi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi evenimentele acestei 
zile cu înţelegere. Dacă avem înţelegere faţă de ceea ce se întâmplă vom putea, 
atunci când este cazul, să şi iertăm. 
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Vineri, 8 noiembrie 
Vineri  8-11-2013  1:42     Sun (Sco) Sex (Cap) Moon 
Vineri  8-11-2013  3:15   Venus (Cap) Sex [Pis] Neptune 
Vineri  8-11-2013  3:42    Luna(Cap) Opp (Can) Lilith 
Vineri  8-11-2013  9:38    Luna(Cap) Opp [Can] Jupiter 
Vineri  8-11-2013 14:23 Mercury [Sco] Sex (Cap) Venus 

 
Nevoie de linişte. Confortul vine prin fapte bune. Inspiraţie. Tendinţa de a 

face un bine care să compenseze un rău nespus. Teama de pedeapsă. Regret. 
Frică de deposedare. Despărţiri cauzate de minciuni. 

 
Sextilul lui Venus cu Neptun se va împlini în noaptea de joi spre vineri, de 

asemenea, şi sextilul luminariilor tot în acest interval, iar, în mijlocul zilei, Venus va 
fi în sextil cu Mercur retrograd. Luna, pe lângă sextilul cu Soarele, mai participă la 
două opoziţii: una cu Lilith şi alta cu Jupiter. 

8 noiembrie devine o zi în care căutăm liniştea. Liniştea se obţine acum prin 
diferite contacte, prin apelul la anumite obiceiuri, prin diferite întâlniri însă, pentru 
că Mercur se află în mers retrograd este puţin probabil că ea să poată fi găsită în 
forma în care este căutată. Astăzi ne dăm seama că ne simţim bine făcând fapte 
bune, lăsându-ne în voia inspiraţiei, exprimându-ne sentimentele sau căutând să 
punem în practică anumite recomandări de bun simţ pe care cineva din anturaj ni 
le-a făcut în această săptămână. În realitate, pentru că atât Mercur cât şi Neptun, 
din tot acest tablou astral se afla în mers retrograd tendinţa de a face bine va fi 
coordonată de dorinţa de a compensa un rău care nu a fost împărtăşit până acum. 
Mulţi se tem că dacă le este descoperită greşeala vor fi pedepsiţi, sancţionaţi sau 
deposedaţi de un bun. Făcând o faptă bună, doresc să ascundă o greşeală sau o 
faptă rea făcută în mod intenţionat. 

Mercur se află în ultimele zile de retrogradare şi prin sextilul cu Venus, abia 
intrată în Capricorn, îi va pune pe oameni în faţa unor probleme care, în viitorul 
apropiat, se vor dizolva. Multor aceste probleme le inspiră teamă sau griji 
nejustificate. Ei nu trebuie decât să aibă puţină răbdare pentru că acestea se vor 
rezolva de la sine începând cu săptămâna viitoare. Partea negativă a acestei zile 
vine din faptul că Luna de pe ultimul segment din Capricorn trimite două opoziţii 
către Lilith şi Jupiter din Rac. Axa relaţiilor intime este încercată. Unii vor 
considera că securitatea căminului nu mai constituie o prioritate sau nu mai este 
cazul că acum să se ocupe de probleme ce ţin de casă, intimitate, de copii, de 
familie, ci trebuie să-şi îndrepte atenţia către viaţa publică sau sunt atraşi de 
anumite întâmplări cu caracter inopinat către această zonă. Ceea ce îi îndeamnă de 
fapt către zona publică, de fapt îi oboseşte sau îi ajută să-şi promoveze anumite idei 
pe care nu au avut ocazia să le facă publice până acum. Pe de o parte îi ajută, iar de 
partea cealaltă îi oboseşte şi, pentru că Marte este în Fecioară în opoziţie cu Chiron, 
s-ar putea ca un anumit disconfort de factură medicală să-şi pună amprenta pe 
activităţile acestei zile. Nu este cazul, însă, să luăm de decisive simptomele acestei 
zile. Ele, din cauza opoziţiei Lunii cu Lilith, pot fi înşelătoare sau dacă nu sunt 
înşelătoare atunci nu vor depăși spaţiul acestei zile având drept cauză 
suprasolicitarea sau oboseala acumulată. 

Prin urmare, 8 septembrie este o zi în care oamenii se află în căutarea 
liniştii. Confortul vine, în general, din preocupările de bun simţ, pozitive, benefice 
pe care le abordăm astăzi. Mulți vor crede că dacă se lasă în voia acestui îndemn şi 
fac fapte bune astăzi neapărat îşi vor găsi liniştea. Ea doar va fi căutată, nu va fi 
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găsită astăzi, însă nu trebuie să fie nemulţumiţi pentru că faptele acestei zile vor 
avea ecou începând cu săptămâna viitoare, când Mercur nu va mai fi retrograd. 
Acum, anumite evenimente pot lua o direcţie neobişnuită, în sensul că faptele bune 
să fie motivate de un rău pe care nu l-am împărtăşit celorlalţi, de o greşeală pe care 
dorim să o ţinem în continuare ascunsă ori de un neajuns pe care nu dorim să-l 
împărtăşim pentru că nu ne face cinste. 

Pentru că Luna li se opune şi lui Lilith şi lui Jupiter poate apărea azi o frică 
de deposedare, familia este încercată, în sensul că relaţiile cu membrii familiei trec 
prin discontinuităţi, prin crize şi unii, pentru a găsi soluţii rapide la probleme de 
această factură, se vor îndrepta către activităţi sociale, considerând că numai aşa 
reuşesc să-şi găsească echilibrul. De asemenea, ziua poate fi marcată şi de 
despărţiri ce au la bază minciuni sau răstălmăciri ale unor intenţii care au fost 
făcute publice săptămâna aceasta în primele patru zile. 

Cei care au puterea să se detaşeze de tot acest context negativ, care nu 
privesc evenimentele zile cu teamă de pedeapsă vor reuşi să se ridice deasupra 
celorlalţi şi să transforme nesiguranţa în oportunitate. Ei nu se îngrijorează pentru 
lucrurile pe care nu le-au anticipat sau pe care nu le-au înţeles corespunzător la 
momentul la care s-au produs, ci le privesc pe acestea cu încântare şi mulţumire 
pentru că le iau ca pe un divertisment. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a sta deoparte de minciună, 
dar nici adevărul dureros nu trebuie preferat astăzi, ci de a urmări să nu bruscam 
nici prin minciună, dar nici prin adevărul crud. 

 
Sâmbătă, 9 noiembrie 

Sambata  9-11-2013  1:29    Luna(Cap) --> Aquarius 
Sambata  9-11-2013  6:08    Luna(Aqu) Squ [Sco] Mercury 
Sambata  9-11-2013  9:49     Sun (Sco) Tri (Can) Lilith 
Sambata  9-11-2013 13:21    Luna(Aqu) Squ [Sco] North Node 
Sambata  9-11-2013 13:56    Mars (Vir) Sex (Sco) Saturn 
Sambata  9-11-2013 16:56    Luna(Aqu) Sex [Ari] Uranus 
Sambata  9-11-2013 19:35    Luna(Aqu) Con (Aqu) Juno 
Sambata  9-11-2013 23:34 Mercury [Sco] Tri [Pis] Neptune 

 
 Curaj. Finalizarea unor demersuri administrative. Compromis prin valori 

circulante. Luciditate. Compromis prin plăcerea de a clarifica lucrurile. 
Înclinaţie spre studiu. Emoţiile contravin interesului social. Succes prin raţiune, 
logică. Anticipație. Informaţii abstracte integrate corect. Viziune amplă asupra 
unui mecanism social complex. 

 
Vibraţiile acestei zile se orientează pe două direcţii. Pe de o parte acţionează 

prin sextilul lui Marte cu Saturn, un unghi malefic aşezat între două zodii dure, 
reci, care înclină spre raţiune şi logică. De partea cealaltă, există două unghiuri 
pozitive (trigon Soare-Lilith, trigon Mercur-Neptun) care înseamnă raportarea la 
etaloane greşite, invocarea regretului ca element de referinţă în raporturile sociale, 
folosirea inspiraţiei în scopuri egoiste sau viziune de ansamblu care lezează 
interesul individului. 

Pe acest fundal Luna trece în Vărsător şi va împlini două careuri, unul cu 
Mercur, altul cu Axa Dragonului, apoi un sextil cu Uranus şi o conjuncţie cu Junon. 
Tot acest complex de factori însemna provocări, iar provocările ar putea să-i ducă 
pe cei mai mulţi spre curaj. 
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Ziua ia înfăţişarea unei finalizări pe activităţi administrative, însă, pentru că 
avem de-a face cu două trigoane în care sunt implicate elemente astrale care nu ţin 
cont de consecinţele faptelor, pe de o parte retrogradarea lui Mercur, de partea 
cealaltă, Lilith în Rac, astăzi vom traversa ipostaze în care compromisul susţinut de 
plăcere se îndreaptă către clarificarea lucrurilor. Cu alte cuvinte, lupul devine 
paznic la oi şi acest lucru nu ne va deranja în această zi şi nici în ziua următoare, cât 
Mercur va fi retrograd, ci va crea un disconfort începând cu săptămâna viitoare, 
când Mercur va reveni la mersul direct. 

Chiar dacă lucrurile sunt amestecate astăzi, ele se îndreaptă către o finalitate 
pozitivă doar dacă se urmăreşte linia sextilului Marte-Saturn, adică raţiune, logică, 
disciplină, precizie, corecţie. 

Nu este momentul potrivit să se pună accentul pe inspiraţie pentru că, prin 
careul Lunii la Axa Dragonului, această inspiraţie care ar putea să-l inunde pe 
individ cu un caracter inopinat al informaţiilor cu ceea ce ar trebuie modificat într-
un timp foarte scurt, care, de altfel se află în afara logicii sau raţiunii ar putea să 
ducă spre a se decide împotriva sa sau împotriva destinului său pe care urmăreşte 
să-l împlinească prin acţiunile din această perioadă ce îl au pe Saturn (disciplină, 
ordine) în centrul atenţiei. Astăzi, oamenii, ca să ascundă acest deficit de luciditate, 
de încredere, vorbesc mult, unii mai ridică tonul, alţii se ceartă ca să ascundă că nu 
au niciun scop sau că nu sunt inspiraţi ori că se tem de tot ceea ce înţeleg din 
anturaj şi care are viziune de ansamblu. 

Din punct de vedere social ziua are un caracter compromiţător prin faptul că 
această viziune de ansamblu care îl bruschează pe individ scoate la lumina anumite 
adevăruri sociale care, până acum, au fost ascunse. Trigonul Mercur-Neptun, 
ambele aflate în mers retrograd, evidenţiază acest mecanism social foarte complex 
care devine acum vulnerabil în faţa unei viziuni. Viziunea este a individului şi 
acesta va consemna toate elementele de slăbiciune sau breşele de securitate care 
există în grupuri pentru a le folosi începând cu săptămâna viitoare. 

Cei care lucrează cu energia care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare 
spirituală vor folosi dinamica acestei zile pentru a integra corect anumite informaţii 
abstracte şi pentru a le folosi în vederea aprofundării cercetării spirituale sau a 
progresului. 

Prin urmare, 9 noiembrie ar putea să devină, prin faptul că-l bruschează 
pe individ cu atât de multe elemente benefice, o zi de deviaţie. Deviaţia are la bază 
un argument pozitiv sau chiar un compromis, acela de a folosi plăcerea pentru a 
clarifica lucrurile. Anumite curiozităţi devin astăzi periculoase, însă dacă ele sunt 
ţinute sub control şi dacă, la momentul oportun, sunt oprite, ceea ce este continuat 
prin logică şi raţiune ne va duce spre progres şi, mai ales, dacă se face referire la 
anumite demersuri sociale ele vor fi finalizate printr-o atitudine învingătoare, prin 
curaj, cu demnitate şi încredere. 

Ziua este bună pentru a studia, a cerceta sau a valorifica informaţii de pe 
urma unui studiu. 

Din punct de vedere social, această combinaţie a celor două direcţii date de 
sextilul Marte-Saturn, pe de o parte, şi de partea cealaltă a celor două trigoane 
(Soare-Lilith şi Mercur-Neptun) aduc demersuri sociale revendicative care ar putea 
să fie tangente la activitatea militară, la negocieri, favorizând astfel diplomaţia sau 
dialogul la nivel înalt. Aici lucrurile nu se desfăşoară de o manieră pozitivă pentru 
că retrogradarea celor două planete scot în evidenţă punctele vulnerabile ale 
părţilor aflate în dialog şi în loc să discute despre ceea ce-şi programează, discuţia 
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se schimbă şi fără că niciun dintre părţi să intenţioneze acest lucru se poate ajunge 
la conflict. Conflictul însă vindeca o rană şi este binevenit dacă, aşa cum se 
întâmplă şi în sfera privată se va desfăşura în afară plăcerii de a domina, ci doar 
prin raţiune prin logică. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a acţiona astăzi prin 
obiectivitate. Ceea ce este în afară obiectivităţii devine plăcere şi chiar dacă ea este 
folosită pentru a clarifica lucrurile informaţiile pe care le obţinem vor fi utilizate în 
mod tendenţios ceea ce va compromite bunele intenţii sau demersul în sine. 

 
Duminică, 10 noiembrie 

Duminica 10-11-2013  2:15    Luna(Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Duminica 10-11-2013  7:57     Sun (Sco) Squ (Aqu) Luna(Half Moon) 
Duminica 10-11-2013 23:11 Mercury (Sco) S/D 

 
Redresare. Constrângere pe timp. Obligativitatea iertării. Senzaţii stranii. 

Nevoie de interiorizare. Retrospectivă a ultimelor trei săptămâni. Senzaţia că o 
luăm de la capăt. Confuzie de termeni. Înţelesuri dihotomice. 

 
Faptul că ieri o parte din demersuri au fost coordonate de trigonul lui Mercur 

cu Neptun ne-au lăsat impresia unor situaţii incomplete. În general, când o planetă 
este retrogradă, pentru că se preocupă mai mult de trecut şi trebuie să ţină și pasul 
cu mersul direct al celorlalte corpuri cereşti, îi lasă individului senzaţia că nu se 
ocupă îndeajuns de mult de elementele specifice acelei planete şi că anumite 
situaţii sunt incomplete. Astăzi vom avea foarte clar senzaţia că lucrurile nu se 
desfăşoară într-o direcţie pozitivă, că suntem constrânşi de timp şi că este nevoie sa 
ne folosim toată energia pentru redresare. 

În primul rând, situaţiile vin spre noi mai mult prin caracterul lor dur şi 
avem nevoie să iertăm, să înţelegem senzaţiile pe care le avem, este necesar să 
facem apel la un for interior, la suflet, la valorile morale sau la acele tipuri de 
raporturi sociale în care am folosit foarte mult trăirile afective sau schimburile 
nonverbale, acelea care vin prin intermediul gândurilor ori prin intermediul 
transferului energetic. 

Astăzi Mercur îşi va reveni din mersul retrograd şi o parte din dificultăţile de 
limbaj, din problemele de comunicare, din discontinuităţile în transferul unei 
informaţii sau în a fi înţeles mesajul transmis, intră pe făgaşul normal, având 
tendinţa de a face o retrospectiva a ultimelor trei săptămâni. Totuşi, revenirea la 
mersul direct se va face seara târziu, cu puţin timp înainte ca ziua să se încheie, iar 
asta înseamnă că o mare parte din zi Mercur va avea calitatea de planeta statică. 
Fiind static şi, în egală măsură, fiind sub influenţa trigonului pe care l-a împlinit cu 
Neptun, când se afla în plin mers retrograd, ne aduce astăzi în fața înţelesurilor 
dihotomice. Tot ceea ce privim poate fi analizat, surprins sau încadrat pe două 
fronturi sau două direcţii. Nu trebuie însă să explorăm această dihotomie pentru că 
ea este înşelătoare. Pe Mercur static sensurile duplicitare au ca scop încercarea 
individului pe direcţia voinţei și a încrederii în sine. Cei care privesc dincolo de 
aparenţe vor proceda asemenea lui Mercur, adică astăzi vor fi statici şi vor urmări 
prin atitudinea de martor ceea ce li se întâmplă, lăsând lucrurile în voia lor, să 
meargă după cum le-a fost scris sau după cum sunt coordonate de alte intenţii, 
iniţiate pe alte conjuncturi astrale ori coordonate de alte persoane. Lucrurile însă o 
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pot lua pe o direcţie neplăcută dacă ne lăsăm în voia careului dintre Lună şi Saturn 
care se împlineşte la grad perfect în noaptea de sâmbătă spre duminică. 

S-ar putea ca, încă de dimineaţă, să avem senzaţia lucrurilor incomplete sau 
să ne propunem lucruri pe care să nu le putem realiza pentru ca apoi să ne gândim 
că o anumită direcţie astrală, vremurile sau, concret, cineva din preajma face în aşa 
fel încât să nu ne îndeplinim ceea ce ne propunem. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne găseşte într-o stare psihică puţin cam 
încordată. Astăzi însă lucrurile îşi revin la normal prin faptul că Mercur spre seară, 
cu puţin timp înainte ca ziua să se încheie, se reîntoarce la mersul direct. Ziua ia 
înfăţişarea unui final de drum şi astăzi avem prin faţa ochilor retrospectiva a ceea 
ce a însemnat ultimele trei săptămâni, cât Mercur a fost retrograd şi ne-a încurcat 
planurile, ne-a răstălmăcit vorbele ori ne-a dus pe drumuri nebănuite. 

Unii se vor simţi mulţumiţi, încântaţi, bucuroşi că prin acest caracter 
rătăcitor au reuşi să facă lucruri care prin raţiune, logică, disciplina sau prin starea 
de fapt a lucrurilor nu le-ar fi făcut. Dacă sunt fiinţe mature şi vor să îşi stăpânească 
propia viaţă, dacă sunt obsedate de control, atunci vor privi cu reţinere aceste ieşiri 
şi, chiar dacă vor spune că le-au folosit, se vor îngrijora în fața unor ipostaze 
viitoare, când ar putea din nou să devieze de la lucrurile pe care şi le propun cu atât 
de multă insistenţă. 

Lucrurile vor lăsa impresia că sunt incomplete ori că o luăm de la capăt şi s-
ar putea ca unii să fie obosiţi de faptul că nu se decid pe ce traseu să o ia. Nu trebuie 
decât să se oprească şi să privească asemenea martorului la cum se desfăşoară 
viaţa. Nu este indicat astăzi să fie stabilite anumite activităţi dinamice pentru că ele 
sunt supuse riscului de a fi compromise. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a invoca azi motivul păpădiei. 
În ezoterism motivul păpădiei este expresia libertăţii absolute, aceea care se 
exprima de o manieră corectă atunci când pune în aplicare motivul personal, dar 
respectă şi direcţia armoniei cosmice. Puful de păpădie se distribuie după ordinea 
şi armonia universului şi aşa trebuie să fie astăzi şi gândurile noastre, neîngrădite, 
simple, uşoare. Nu trebuie să le impunem o direcţie anume, ci trebuie să le lăsăm să 
se îndrepte acolo unde un factor exterior le atrage şi să nu ne îngrijorăm de soarta 
acestora. Ziua de azi trebuie să fie asemenea pufului de păpădie: liberă, diafană şi 
în armonie perfectă cu mediul. 
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11- 17 noiembrie este o săptămână foarte importantă pentru evoluţie. S-ar 
putea ca în faţa acestui termen mulţi să aibă o uşoară reţinere, fie pentru că nu 
doresc să evolueze, fie pentru că nu ştiu care sunt riscurile acestei evoluţii. În 
primul rând este vorba despre o evoluţie a emoţiilor. Ele vor fi transformate într-o 
energie superioară însă nu de la sine, ci prin traversarea unor încercări pe care 
trebuie să le privim cu maximă seriozitate şi cu înţelegere. 

Chiar de la începutul săptămânii, Mercur îşi intră în drepturi, el revenind din 
mersul retrograd şi împlinind în seara zilei de 11 noiembrie un trigon cu Neptun. 
Apoi, aspectele se vor ţine lanţ până în ultima zi a săptămânii, când avem de 
traversat Luna plină. Mercur şi Neptun îşi revin din mersul retrograd, iar vineri 
Venus şi Pluton îşi împlinesc, în sfârşit, conjuncţia pe care o formează de ceva 
vreme. 

Săptămâna este marcată de refuz. Acest refuz este indicat de o anumită 
energie care bruschează sensibilitatea şi îi face pe oameni să privească riscul cu mai 
multă deschidere. Acum, când suntem constrânşi de experienţele care vin spre noi, 
de retrăirea anumitor situaţii pe care am crezut că le-am lăsat în urmă, să 
transformăm emoţii negative în emoţii pozitive, vom considera că episoadele care 
vin spre noi sunt puțin cam riscante. Dacă se scapă de sub control nesiguranţa, 
dacă se foloseşte energia gândului într-o direcţie negativă, dacă întâlnirea cu 
fiinţele remarcabile nu reprezintă o modalitate prin care să se combată o durere, să 
se sublimeze un neajuns, să se hrănească sinceritatea sau tăria de caracter, atunci 
toate aceste lucruri se adaugă la problemele care sunt deja şi, în loc să căutăm 
lumina, pentru a ne simţi puternici, ne vom adânci şi mai mult în întuneric, 
strigând în diferite limbi toate durerile pe care le simţim. În această săptămână 
evenimentele vor fi încărcate de o mare răspundere şi chiar dacă cei care sunt 
învăţați să ia lucrurile în uşor vor privi totul ca pe un joc, până la final, în special în 
zilele de sâmbătă şi duminică, vor observa că dacă încearcă să se desprindă de 
caracterul lor serios, disciplinat, sever, atunci se vor apropia şi mai mult de ridicol. 

Unul din elementele definitorii ale acestei săptămâni este acela al 
sacrificiului. Avem în continuare un Soare în plin tranzit prin Scorpion şi la finalul 
săptămânii se produce şi Luna plină pe axa Taur-Scorpion, care accentuează acele 
acumulări negative, acele reţineri reziduale de care ne-am îndrăgostit atât de tare. 
Şi, pentru că ştim după direcţia impusă de societate, reziduurile afective sunt create 
pe nemulţumire, pe o stima de sine scăzută, pe agresivitate sau pe gânduri vicioase 
care-l separă pe individ de familie, de semeni, de univers şi îl convinge că dacă este 
singur este fericit pentru că din partea lor nu poate avea decât probleme. 

Înţelegem, astfel, ca această săptămână foloseşte anumite mecanisme 
mentale care au fost puse încă de la naştere la baza comportamentului. Cei care vor 
folosi aceste elemente de bază ale comportamentului pentru a se separa de semeni 
sau pentru a se declara împotriva lor vor avea de parcurs la finalul acestei 
săptămâni ipostaze adânci de regret care se pot transforma în dureri apăsătoare. 

Aşadar, acest context astral nu ne pedepseşte de la sine, ci ne invită să fim 
serioşi cu ceea ce am creat, să privim castelul de nisip şi să-i spunem exact ceea ce 
este, nu să încercăm să-i convingem pe cei din jur că este castelul Peleş. 

11-17 noiembrie, prin aceste combinaţii, este o întâlnire cu Puterea aşa cum 
am construit-o sau cum am atras-o în propria fiinţă. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne ţine departe de 
abuzuri. Abuzul emoţional, abuzul trecutului, cel de alimente, de băuturi, de 
distracţie, de veselie ori cel de muncă sau opusul acesteia, lenea, nu ne ajută să 
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înţelegem lucrurile de care fugim, ci ne adânceşte şi mai tare în penibil sau ne face 
şi mai agresivi în problemele pe care contextul astral al acestei săptămâni ne invită 
să le rezolvăm. 

 
 
Luni, 11 noiembrie 

Luni 11-11-2013  4:36    Luna(Aqu) --> Pisces 
Luni 11-11-2013  8:57    Luna(Pis) Tri (Sco) Mercury 
Luni 11-11-2013  9:05    Luna(Pis) Con [Pis] Neptune 
Luni 11-11-2013 14:47    Luna(Pis) Sex (Cap) Venus 
Luni 11-11-2013 16:41    Luna(Pis) Tri [Sco] North Node 
Luni 11-11-2013 20:33    Luna(Pis) Con [Pis] Chiron 
Luni 11-11-2013 21:28    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 
Luni 11-11-2013 22:45 Mercury (Sco) Tri [Pis] Neptune 

 
Emoţiile devin prioritare. Sunt iertate uşor greşelile ultimelor trei 

săptămâni. Opinii exprimate liber. Sensibilitate. Mesaje lansate către 
comunitate. Căutarea luminii. Pace. Sacrificiul înnobilează. Deschidere. 

 
Trecerea Lunii în Peşti şi, implicit, conjuncţia acesteia cu Neptun în 

dimineaţa zilei de 11 noiembrie ne îndeamnă spre a experimenta o anumită parte a 
structurii emoţionale. Prin această curiozitate emoţiile devin prioritare, însă ele par 
să fie astăzi suprasolicitate prin faptul că încă de dimineaţă Luna împlineşte un 
trigon cu Mercur care numai ce şi-a revenit din mersul retrograd. Prin acest trigon 
nu se trece la acţiuni ample, ci pur şi simplu se face o retrospectivă a ceea ce s-a-
ntâmplat în ultimele săptămâni, aşa cum am văzut că am fost îndemnaţi de 
contextul astral în ziua anterioară. 

Conjuncturile astrale ale zilei de 11 noiembrie sunt marcate de sensibilitate, 
nu doar datorită tranzitului lunii prin Peşti, care amplifică această latură a 
personalităţii, ci pentru că Mercur din Scorpion, acum în mers direct, trimite un 
trigon către Neptun. De această dată emoţiile sunt pozitive, luminoase, iar 
sentimentele, chiar şi atunci când vin spre individ cu îndemnul spre sacrificiu sau 
care-l încurajează să se desprindă de caracterul dramatic al vieţii îl înnobilează şi îl 
fac să aibă mai multă încredere în el. Trigoanele care se realizează acum între 
planetele situate în zodiile de apă Scorpion şi Peşti înseamnă atingerea unei ţinte.  

Am văzut şi în săptămânile anterioare că această componentă a fost 
importantă, însă acum ea ia înfăţişarea unui mesaj primit sub forma unui sfat, a 
unei recomandări, sub forma unui răspuns la o solicitare, formulată în scris în 
săptămâna anterioară. Pentru că este primul aspect major pe care Mercur îl 
împlineşte de când a revenit la mersul direct, ipostaza acestei zile ia înfăţişarea unei 
deschideri. Oamenii se simt bine, că sunt antrenaţi, că sunt solicitaţi şi, când 
această solicitare vine sub forma unor sarcini suplimentare, pentru că astăzi 
mesajul găseşte în forul interior un ecou puternic, se dovedesc foarte eficienți într-
un anumit demers, concentrați, optimiști. Luna mediază tendinţa Nodurilor astăzi 
prin trigonul împlinit cu Capul Dragonului şi, respectiv, sextilul cu Coada acestuia, 
aducând din trecut acele lucruri care aveau nevoie de clarificare urgentă și, 
neexistând o îngrădire din punct de vedere afectiv care să suprasolicite relaţiile, să 
le ducă într-o zonă a limitărilor ori să le pună în faţa unor neajunsuri, oamenii se 
simt acum îndemnaţi să se exprime liber. 
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Pentru că avem de-a face cu Mercur în Scorpion este adevărat că această 
libertate o să cam usture, adică aprecierile, sfaturile, recomandările oricât de bune 
ar fi să conţină şi un strop de venim care să înţepe puţin în zona de impact. Astfel, 
unii vor deranja prin ton, alţii prin atitudine, însă vor fi şi oameni care vor dori să 
scape de toate aceste elemente negative, să nu împovăreze anturajul, nici prin ton, 
nici prin atitudine, pentru că asta au făcut în ultimele trei săptămâni. Astfel, 
deschiderea, că îndemn general adresat acestei zile, devine, în cazul acestor 
persoane, revenirea la realitate. Ştim, şi asta nu doar din ezoterism, ci şi din 
indicaţiile psihologiei moderne ca stările psihice vicioase îmbolnăvesc fiinţa şi 
pentru că sunt legate unele de altele îl pot duce în timp la erori de decizie sau la 
fapte care să-l compromită iremediabil, chiar dacă, iniţial, nu a existat un fond 
pentru aşa ceva. 

Lăsând în urma tensiunea ultimelor trei săptămâni, prin deschiderea de 
acum oamenii se simt liberi, iar pentru ei libertatea înseamnă vindecare. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton pozitiv, deschis, atent 
asupra sentimentelor individuale şi dispus să dizolve compromisul care corodează 
fiinţa din interior în acceptare sau chiar în sacrificiu. Ceea ce în ultimele săptămâni 
lua înfăţişarea unui compromis obositor acum devine sacrificiu sau devine 
acceptare fără vreo undă de regret sau nemulţumire. 

Luna în Peşti îl îndeamnă pe individ să-şi extindă viziunea, să vadă mai 
departe de linia orizontului, să-şi închipuie anumite lucruri, să şi le imagineze ori 
să le simtă, chiar dacă nu are un contact direct cu acestea. Asta înseamnă inspiraţie, 
iar invitaţia nu vine niciodată dacă nu există o sensibilitate care să o menţină ori 
care să o pună în valoare. 

Astăzi avem şi inspiraţie, avem şi sensibilitate şi aceste deschideri îl 
înnobilează pe individ şi îl fac să creadă că viaţa poate fi şi uşoară, nu doar 
complicată, dureroasă sau marcată de piedici şi obstacole. 

Astăzi luptăm cu rutina sau urmărim să ne implicăm în acţiuni care să rupă 
ritmul pe care l-am abordat în ultimele trei săptămâni. Ceea ce aducem din trecut, 
nu doar astăzi, ci de-a lungul întregii săptămâni, poartă amprenta vibraţiei proprii. 
Dacă în ultimele trei săptămâni am avut un comportament ciudat, arogant, agresiv, 
antisocial sau păgubos, doar pentru că acum fondul general se arată pozitiv, nu 
putem să aducem din trecut doar lucruri pozitive. Cei care cred că pot păcăli 
contextul astral obiectiv cu acest lucru se înşeală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi toate evenimentele 
acestei zile într-o totală absență a regretului. Regretul, şi astăzi, dar şi în general, 
este o piedică pentru gândirea obiectivă, pentru deschiderea spirituală, pentru 
progres. Dacă, totuşi, acest sentiment apare, îl putem înlocui cu iertarea aplicată 
propriei fiinţe. 
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Marţi, 12 noiembrie 
Marti 12-11-2013  6:43    Luna(Pis) Tri (Sco) Saturn 
Marti 12-11-2013  8:56    Luna(Pis) Opp (Vir) Mars 
Marti 12-11-2013 11:08    Luna(Pis) Tri (Can) Lilith 
Marti 12-11-2013 16:23     Sun (Sco) Tri (Pis) Moon 
Marti 12-11-2013 16:33    Luna(Pis) Tri [Can] Jupiter 
Marti 12-11-2013 17:50   Venus (Cap) Sex [Sco] North Node 
Marti 12-11-2013 18:39     Sun (Sco) Tri [Can] Jupiter 

 
Nemulţumirea schimbă în bine mediul. Prosperitate, câştig neaşteptat. 

Critica este constructivă. Irascibilitatea îi face celebri pe cei inferiori. Soluţii 
miraculoase. Încredere în sine. Elan. Entuziasm. Forţă prin iubire. Compromis 
integrat în fapte bune. Sublimare. Confruntarea sperie, dar binele învinge. 

 
După ce a încheiat trigonul cu Neptun, Mercur îşi intră în drepturi. Astăzi 

însă nu primeşte niciun unghi la grad perfect, ci lasă locul altor protagonişti ai 
teatrului astral să-şi ducă mai departe mesajul. Acum, din fundal, doar asistă, şi 
detensionează a toată această zonă, ajungându-i prin absenţa grijii, prin 
menţinerea unui mediu prielnic relaționării ca toţi ceilalţi să-şi ducă mesajul la 
îndeplinire. 12 noiembrie este ziua în care Venus şi Capul Dragonului sunt în sextil, 
însă aceasta nu mediază tendinţa Nodurilor, iar Soarele şi Jupiter îşi împlinesc 
trigonul lor. De asemenea, pentru că şi luminariile împlinesc astăzi un trigon 
vedem pe cer desenat astăzi un triunghi regal, o piramidă de apă, care ne îndeamnă 
să urmărim totul cu un spirit de observaţie mult mai dezvoltat decât altădată, să 
fim mult mai interesaţi de psihologia comportamentală, de reacţiile celorlalţi, de 
ceea ce-i bucură sau de ceea ce-i nemulţumesc, de anumite defecte pentru care le 
au sau care au fost calităţile de care au uzat pentru a obţine statutul pe care-l au sau 
care i-a făcut bogaţi. În continuare Soarele se află în plin tranzit prin zodia 
Scorpion şi multe din interesele pe care le avem acum sunt legate de bani, de 
putere, de plăcere sau de satisfacţie. Pentru unii satisfacţia vine din faptul că-şi văd 
duşmanii trecând prin grele încercări ale vieţii. Nici că se putea o bucurie mai mare 
pentru ei de parcă prin ghinionul celorlalţi Dumnezeu le-a pus lor mâna în cap. 
Alţii se vor bucura că atmosfera s-a mai temperat şi că se pot preocupa de sarcini 
personale, de studiu, de muncă, de sarcinile profesionale ori pur şi simplu să nu 
mai ia parte la gălăgia socială care i-a abuzat în ultimele trei săptămâni. 

În faţa acestor situaţii, unii vor descoperi că sunt mai încrezători în forţele 
proprii, că se bucură mai uşor de viaţă, indiferent care le este motivul şi că prin 
această deschidere care avenit spre ei chiar din ziua anterioară se simt îndemnaţi să 
facă fapte bune. 

Dimineaţă vor avea un ton uşor irascibil, pentru că Luna şi Marte sunt în 
opoziţie şi planurile pe care ni le facem în jurul orei 9 s-ar putea să fie marcate de 
sentimentul revendicării, de răzbunare, de anumite nemulţumiri pe care le-am avut 
la adresa celor cu care ştim că ne vom întâlni astăzi sau pe care îi avem în preajmă. 

Cu cât ne apropiem de mijlocul zilei, adică de împlinirea trigonului 
luminariilor, irascibilitatea se transformă în voinţă, în forţă, în ambiţie sau în 
entuziasm. Dar astăzi avem de traversat şi un trigon pe care Luna şi Lilith îl 
împlinesc, nu doar Luna şi Jupiter îşi împlinesc trigonul lor, iar asta înseamnă că 
orice bucuri are în spatele său o umbră întunecată, adică orice element care ar 
trebui să ne ducă spre mulţumire, încântare, să ne ajute să explorăm viaţa în 
aspectele sale benefice sau educative are în spate grija unui insucces cu care am 
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luat contact în ultimele trei săptămâni. Cu alte cuvinte, se dă viaţă proverbului, cine 
se frige cu supă, suflă şi în iaurt. 

Cei care sunt înţelepţi şi privesc viaţa cu speranţa şi care urmăresc prin 
faptele pe care le săvârşesc să preschimbe toate lucrurile negative în lucruri bune, 
chiar dacă uneori motivele nu sunt dintre cele mai fericite, nu se vor lega de aceste 
frici ale trecutului apropiat, ci vor privi mai departe, vor dori să sublimeze toate 
aceste neajunsuri, iar dacă vor face un compromis, de această dată, îl vor face 
pentru a elogia o faptă bună, pentru a mulţumi pe cineva. 

Ziua este încărcată, iar confruntarea chiar dacă sperie ne va lăsa impresia că 
binele învinge. 

Prin urmare, 12 noiembrie este o zi de deschidere. Evenimentele sociale 
ale acestei zile au o intensitate mult mai mare, decât din ziua anterioară pentru că 
acum Mercur îşi intră în drepturi. El nu activează direct în conjuncturile acestui 
moment, ci devine marele absent absolut necesar pe această conjunctură pentru ca 
toate lucrurile să meargă spre bine. Nu mai există discontinuităţi în comunicare, nu 
mai există tensiune, oamenii dacă-şi transferă informaţia o facă aşa cum pot mai 
bine, cu intenţii bune sau rele însă în mod clar şi lucid pentru toţi cei din jur, iar 
asta nu va veni decât din faptul că Mercur se află acum în mers direct. 

Pentru că atât sextilul lui Venus cu capul Dragonului cât şi trigonul Soarelui 
cu Jupiter înseamnă o ipostază benefică, şansă, ridicarea nivelului, preschimbarea 
statutului sau un noroc care să ne promită toate aceste lucruri, 12 noiembrie este o 
zi de transformare prin sublimare, iar asta înseamnă că o parte din lucrurile care 
vor veni astăzi nu vor mai veni niciodată pentru că sunt simplificate sau rezolvate. 
Dacă vom fi atenţi în dimineaţa acestei zile, atunci este indicat să nu ne stabilim 
ţinte pe atitudinea uşor încărcată care vine din opoziţia Lunii cu Marte și să ne vom 
bucurăm de toate lucrurile sublime care vin din activarea beneficilor. Această 
alegere ar fi suficientă pentru ca multe din episoadele negative ale zilei să fie 
sublimate ori ignorate mai ușor. 

Un detaliu important este acela că beneficii acum se află pe axa Capricorn-
Rac, adică în poziții complementare, fiecare implicându-se în câte un aspect 
pozitiv. Asta înseamnă că indiferent de zona în care activăm (personală sau socială) 
nu trebuie sat să fim atenţi la măsura, nu trebuie decât să oferim efort, atenţie, 
protecţie, sensibilitate pentru a primi din acest context astral maximum de noroc 
pe care-l meritam. Cu alte cuvinte dacă dăm voinţă, primim putere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa pradă agresivităţii 
sau îndoielii, ci de a privi toate evenimentele vieţii ca pe nişte ipostaze absolut 
necesare pentru momentele când s-au întâmplat. Nu este cazul să le aducem acum 
în prezent pentru că prezentul zilei de 12 noiembrie are alte planuri. 

 
Miercuri, 13 noiembrie 

Miercuri 13-11-2013  9:39    Luna(Pis) --> Aries 
Miercuri 13-11-2013 20:42 Neptune (Pis) S/D 

 
Enigma. Sensuri descifrate prin revoltă. Deconspirare. Sfidare. Senzaţia 

de putere rupe relaţii. Orgoliu. Paradox. Frustrare pe neacceptarea 
partenerului. Precipitare. Căutări sterile. Eşec prin contactul cu nefirescul. 

 
Astăzi Luna trece în Berbec şi atmosfera se schimbă, oamenii devin puţin mai 

impulsivi, sunt mult mai încrezători în forţele proprii, nu doar pentru că unghiurile 
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astrale ale zilelor anterioare, ci pentru că energia Berbecului, fiind scurtă ca durată, 
dar intensă, îi îndeamnă să sfideze lucrurile care au venit spre ei acum cu 
atitudinea celui care poate să-şi construiască destinul propriu, dar nu mai are 
probleme, care nu se mai teme de eşecuri şi care crede că a învăţat totul de la viaţă. 

13 noiembrie vine spre noi cu o anume doză de aroganță care îi îndeamnă pe 
oameni să se revolte. Ceea ce înţelegem de la viaţă ne nemulţumește, ne încurajează 
să ridicăm totul, să punem întrebări, să cerem răspunsuri, să pretindem anumite 
lucruri pe care acum. În stadiul acesta nu le meritam. Toate aceste situaţii devin aşa 
pentru că astăzi Neptun este static în Peşti, urmând ca, spre seară, să-şi revină din 
mersul retrograd şi anumite lucruri legate de conştiinţă, de credinţă, anumite 
lucruri ce ţin de perceperea corectă a realităţii să intre pe un făgaş normal, dar asta 
se va întâmpla de mâine încolo, pentru că astăzi lucrurile vor fi marcate de 
paradoxuri, iar frustrarea va fi orientată către partenerul de viaţă. Partenerul de 
viaţa devine vulnerabil pentru că în această zi Neptun este acela care face cărţile, nu 
beneficii (Venus şi Jupiter) aşa cum s-a-ntâmplat în ziua anterioară. 

Fundalul pozitiv există, însă oamenii prin dorinţele lor ajung într-o situaţie 
penibilă. Nu se mai sincronizează sau pe intervale orare diferite cer prea mult unii 
de la alţii, apoi se acuză de egoism, de invidie, de orgoliu, de precipitare sau de 
conflict de interese. 

Această componentă a beneficiului trecut în planul secund, trebuie luat în 
serios astăzi pentru că raportu cu nefirescul s-ar putea să devină un element 
nefiresc, dureros sau compromiţător pentru cei neatenţi sau care acordă prea multă 
importanța orgoliului. Traversând o zi în care Luna este în Berbec ne vom simţi 
îndreptăţiţi să ne exprimăm puţin mai dur, pe un ton mai ridicat, mai în forţă şi 
conjunctura astrală a acestei zile nu ne pedepseşte pentru elemente de genul acesta, 
ci doar dacă aducem din trecut anumite lucruri pe care nu le integram corect şi nu 
le exprimăm acum că şi cum am avea drept de decizie asupra celorlalţi. 

Pentru că avem beneficii pe axa Capricorn-Rac trebuie să fim atenţi la relaţii, 
la ce-i împovărează pe ceilalţi, la ce-i solicită, la ce anume din comportamentul 
nostru le creează nemulţumire, adică este important să nu pierdem din vedere 
astăzi bunul simţ. 

Prin urmare, 13 noiembrie este o zi de mare încercare, chiar dacă astăzi se 
împlinesc doar două evenimente astrale (intrarea Lunii în Berbec şi revenirea lui 
Neptun din mersul retrograd), aceste ipostaze astrale iau înfăţişarea unor unde 
electromagnetice care se propagă în apă. Caracterul periculos al acestui mediu 
acvatic nu mai este dat acum doar de multitudinea de pești răpitori sau de alte 
vietăţi care trăiesc acolo, ci de modificări în câmpul eletromagnetic al mediului de 
apartenenţă. 

Asta se va întâmpla astăzi cu noi toţi, mai ales că ne vom simţi îndreptăţiţi 
astăzi să-i privim pe cei din jur prin orgoliu, prin încrederea în sine, să-i sfidăm şi 
să ne pierdem în acest paradox al firii, considerând că celălalt este vinovat. 

Dacă nu urmărim să privim toate aceste lucruri cu măsură, cu respect, cu 
bun simţ, ne vom afla în faţa unor situaţii care ne compromit cu atât mai mult cu 
cât ne adâncim mai tare în nefiresc. Căutările acestei zile nu sunt importante, ci 
doar reacţiile pe care le avem în faţa unor informaţii sau în faţa unor ipostaze care 
vin din partea anturajului. Este posibil ca aceia care nu sunt suficient de maturi să 
se grăbească astăzi prea mult la vorba, la atitudine, să dea răspunsuri greşite şi să 
se compromită pentru că pentru viitor nu se va mai putea reveni asupra acestora. 
Precipitarea este la fel de periculoasă ca şi vanitatea, la fel ca şi orgoliu, ca şi 
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sfidarea. Revolta, dacă vine numai dintr-un fond, adică dintr-o dinamică susţinută 
de sarcinile de serviciu, planurile pe care ni el facem ori de plăcerea de a face multe 
într-un timp foarte scurt ne îndreaptă către sensuri pe care să le descifrăm şi care 
ar putea să ne tulbure puţin. 

Revolta care vine din descifrarea anumitor sensuri s-ar putea să fie atât de 
stringentă, atât de obositoare pentru mediul înconjurător încât este suficient de un 
singur de prost care să arunce o piatră în apă pentru ca toți ceilalți 200 să o caute. 
Din toate acestea vom fi salvaţi doar prin bun simţ. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti 
astăzi ca bunul simţ trebuie să fie liantul tuturor elementelor de caracter sau 
mediul în care să înotăm de bună voie, cu lejeritate şi mai ales cu multă bucurie. 

 
Joi, 14 noiembrie 

Joi 14-11-2013  0:11    Luna(Ari) Squ (Cap) Venus 
Joi 14-11-2013  2:04    Luna(Ari) Con [Ari] Uranus 
Joi 14-11-2013  3:18    Luna(Ari) Squ (Cap) Pluto 
Joi 14-11-2013  7:29    Luna(Ari) Sex (Aqu) Juno 
Joi 14-11-2013 17:53    Luna(Ari) Squ (Can) Lilith 
Joi 14-11-2013 22:57    Luna(Ari) Squ [Can] Jupiter 

 
Experiment riscant. Duritate prin termeni. Caracterul decisiv al ideilor 

pun în dificultate parteneriatele sociale. Regret scăpat de sub control. Pierdere 
de valori. Rătăcire. Insatisfacţie. Penibil. Pesimism. Atenţie blocată din cauza 
agresivităţii. Salvare prin relaţii pe care suntem tentaţi să le criticăm. 

 
Cât timp vor exista marcaje pe zodiile cardinale Rac şi Capricorn tranzitul 

Lunii prin Berbec, pe acolo pe unde trece de câţiva ani şi Uranus, nu este deloc 
simplu. Asta vedem chiar de astăzi când Luna vă trebuia să treacă succesiv prin 
conjuncţia cu Uranus, careu cu Pluton, careu cu Lilith şi de asemena careu cu 
Jupiter. Pe lângă acestea Luna va mai avea de împlinit şi un careu cu Venus, care 
aflat în plin tranzit prin Capricorn se află acum într-o conjuncţie destul de strânsă 
cu Pluton şi dacă ar mai şi conta sextilul pe care-l împlineşte cu Junon în dimineaţa 
acestei zile ar încheia tabloul aspectelor astrale repartizat acestei zile. 

Mulţi vor avea impresia că 14 noiembrie nu-i poate lua pe nepregătite şi că 
toate lucrurile care vin spre ei astăzi ar putea să fie încadrate foarte uşor într-o 
categorie binecunoscută, aceea a durităţii, a pierderilor, a atenţiei blocată pe 
agresivitate sau a unui caracter nefericit prin care, de ceva vreme, trec relaţiile 
personale. Chiar dacă o parte dintre aceste presentimente sau anticipări nu le sunt 
străine, ei le intuiesc bine sau el observă cu precizie, astăzi combinaţia acestor 
planete, cărora li se alătură doi benefici, Jupiter şi Venus, care, am văzut şi în zilele 
anterioare, prin faptul că ocupă zodii complementare au un impact particular al 
acestei săptămâni vom avea de traversat un experiment riscant. În primul rând, 
acest experiment va ridica mari semne de întrebare despre cât de priceput este 
individul în mediul de apartenenţăa, dacă îşi merita poziţia pe care şi-a ocupat-o 
sau dacă stabilitatea care i-a fost promisă ori care a câştigat-o este aşa cum a crezut. 
Pentru că acum îl avem pe Neptun din peşti în mers direct planul iluziilor nu mai 
intervine aşa cum s-a-ntâmplat în lunile anterioare şi careul Luna-Lilith va lua 
astăzi înfăţişări mai greu de acceptat, de digerat, sau de suportat. Acest careu 
scoate la lumină problemele personale reale pe care individul le-a ştiut 
dintotdeauna, să afişeze celorlalţi intimitățile, aşa cum se întâmplă într-un cabinet 
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de consiliere, ca pe o problemă care trebuie rezolvată, ci şi-au exprimat-o sub forma 
ifoselor, a pretenţiilor a unei picături de răutate sau de invidie pusă într-o relaţie 
lacrimogenă ori marcată de prea multă sinceritate. 

Totuşi, acest experiment riscant nu trebuie pus numai pe umerii lui Lilith. Ea 
primeşte susţinere din partea celor doi benefici, din partea lui Jupiter şi a lui 
Venus, pentru că şi Venus este lezată de un alt malefic cu care se află în conjuncţie 
(Pluton), iar asta înseamnă ca experiența celor doi malefici de pe axa relaţiilor 
intime va aduce o scânteie de disconfort având ca subiect principal o valoare. Dacă 
această valoare este dată de un obiect sau de un gest pe care o persoană din jur 
pretinde sau o aşteaptă nu are importanţă. Important este că această valoare astăzi 
riscă să fie rătăcită ori să fie scufundată în prea multă insatisfacţie, ceea ce va 
transforma în penibil aceste dorinţe de iniţiativă, de aventură, de expansiune sau 
de dinamism, predispuse de trecerea Lunii prin Berbec. 

Lucrurile acestea iau o amploare specială cu cât ne menţinem atenţia mai 
mult blocată pe agresivitate. Cu cât dorim să demonstrăm faptul că ne consumăm 
toată energia pentru a ne adjudeca această valoare sau nu facem altceva decât să 
trăim pentru a căuta această informaţie ori pentru a o proteja, alimentăm această 
agresivitate care ne duce cel mai mult către rătăcire. Soluţia vine din aprofundare, 
dar cum să aprofundezi când exista marcaje atât de puternice pe zodii cardinale. 
Aceste zodii îl îndeamnă pe individ spre explozii, spre acţiuni imediate, spre 
consum brusc, nici într-un caz să se aşeze într-un colţ şi să mediteze 16 ore pe zi. 

Iată deci cum acest experiment al necesitaţii predispusă de contextul astral în 
a proteja anumite valori cu un minim de efort le transformă pe acestea într-o mare 
pierdere. 

Prin urmare, 14 noiembrie este o zi periculoasă pentru cei care nu au un 
antrenament psihoemoţional la bază, aceia care atunci când interacţionează cu 
oamenii nu  se gândesc decât la bucuriile personale, la ceea ce li se oferă, la 
confortul personal sau la cât de uşor le trece timpul. Cei care sunt maturi, care au 
mai trecut prin aşa ceva sau măcar au mai trecut de-a lungul vieţii prin diferite 
situaţii penibile în care au pierdut un lucru cu atât mai mult cu cât au dorit să-l 
protejeze vor face faţă predispoziţiilor astrale din 14 noiembrie, dar asta şi pentru 
că se vor trezi din timp şi vor salva relaţiile pe care sunt tentaţi să le critice. De 
acolo, de altfel, ne vine şi armonia necesară în această zi, de acolo ne vine sămânţa 
succesului, bobul de mazăre, acela care reprezintă credinţa personală necesară 
pentru a-i spune muntelui să se mute în alt loc şi el se va muta. 

Nu este cazul să mai amintim cât de tare se pot implica unii în strategii. Cât 
de bine se vor lăuda că au viziune, că gândesc în perspectivă şi în consecinţă obţine 
şi rezultatele cele mai bune. Chiar dacă au experienţa necesară în sensul acesta, 
astăzi ea nu funcţionează pentru că există prea multă tensiunea, prea multă 
precipitare şi prea puţină minte îndreptată în direcţii salvării relaţiilor pe care 
suntem tentaţi să le criticăm prima dată. 

Dacă Luna, prin trecerea sa furtunoasă prin berbec nu ar trimite două 
careuri către beneficii Jupiter şi Venus, atunci relaţiile cu maleficii Uranus, Pluton 
şi Lilith s-ar fi desfăşurat într-un registru cunoscut, adică aşa cum se întâmplă de 
câţiva ani încoace, cel puţin în privinţa lui Pluton şi al lui Uranus. Acum, însă, 
binele pe care am mizat, şansa pe care o aşteptam din jur, să ne fie şoptită la ureche 
de un înger protectori, mâna destinului care intervine în ultima secundă şi ne 
salvează dintr-un pericol sau ne ajută să mergem pe drumul cel bun este integrată 
în acest conflict, amestecată, adică pana de înger este transformată în pană de păun 
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sau, în cazul unora, în pana de cioară cu care încearcă acum, într-un tablou penibil, 
să scrie versuri. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenţi astăzi asupra 
reacţiilor impulsive care ne vin prima dată în minte. Să protejăm astăzi primul 
lucru pe care dorim să-l criticăm pentru a ne demonstra că putem să fim deasupra 
unor predispoziţii astrale agresive, chiar dacă acest context astral, în ansamblul 
său, nu poate fi controlat, nici măcar atunci când este anticipat. 

 
Vineri, 15 noiembrie 

Vineri 15-11-2013  2:54    Mars (Vir) Sex (Can) Lilith 
Vineri 15-11-2013  3:12   Venus (Cap) Squ [Ari] Uranus 
Vineri 15-11-2013  5:58   Venus (Cap) Sex [Pis] Chiron 
Vineri 15-11-2013 16:49    Luna(Ari) --> Taurus 
Vineri 15-11-2013 21:39    Luna(Tau) Sex (Pis) Neptune 
Vineri 15-11-2013 23:32   Venus (Cap) Con (Cap) Pluto 

 
Abandon. Nesiguranţă. Dorinţele sunt periculoase. Refuzul doare. Plăceri 

invazive. Patimi scăpate de sub control. Carisma. Rigiditate. Disciplina ascunde 
insensibilul. Lucru cu sine. Irascibilitate prin neacceptarea propriilor greşeli. 

 
15 noiembrie este dominată de calitatea alegerilor. Dacă în ziua anterioară, 

dar şi de-a lungul ultimelor trei săptămâni, am dat dovadă de tărie de caracter, de 
echilibru, de seriozitate, dacă ne-am ţinut de planurile pe care ni le-am stabilit ori 
dacă ne-am deplasat pe o linie mediană atunci ziua de astăzi, prin careul pe care 
Venus şi Uranus, îl împlinesc ori prin faptul că se întâlneşte într-o conjuncție cu 
maleficul Pluton, nu va însemna un semn de slăbiciune a faptului că nesiguranţa nu 
va putea fi înlăturată sau alungată din suflet niciodată. 

Pentru aceşti oameni dorinţele vor fi periculoase pentru că-şi vor consuma 
timpul gândindu-se ce-au refuzat sau ce-ar fi putut câştiga dacă nu ar fi refuzat. De 
altfel, 15 noiembrie este o zi de graniţa între tranzitul Lunii pe finalul Berbecului şi 
trecerea pe primele grade din Taur. 

Sextilul lui Marte cu Lilith înseamnă strălucire, charisma prin ghidarea 
corectă a gândului. Chiar şi atunci când gândul este ghidat în sens negativ, dacă el 
este impregnat cu puţin praf de stele, adică cu puţină încredere, cei din jur 
reacţionează ca şi cum impresia care le este sugerată, nu vine pe calea informaţiei 
dintr-o sursă exterioară, ci chiar le aparţine. În felul acesta, un unghi ambivalent, 
un unghi destul de periculos intre doi malefici în loc să se transforme într-o 
asociere periculoasă între doi exponenţi negativi ai zodiacului (Marte şi Lilith) se 
transformă într-o sursă de plăcere, de încântare sau chiar de mulţumire. 

Pentru această categorie de oameni care până acum au dovedit că sunt 
echilibrat şi care nu s-au încadrat în predispoziţiile periculoase, dramatice sau 
distractive ale ultimelor săptămâni, careul Venus-Uranus nu aduce decât o 
conştientizare a nemulţumirilor care nu au fost rezolvate încă sau, mai mult, 
conştientizarea problemelor cu care se confruntă ceilalţi şi singura dramă prin care 
să treacă aceştia ar fi că nu-i poate ajuta pe cei care îi solicită sau care se afla la 
ananghie. De aici pot surveni mai multe modificări de comportament care în mod 
obligatoriu trebuie ţinute sub control aşa cum au fost ţinute şi celelalte. Nu este 
cazul să cadă în patima complexului de inferioritate, să se gândească că au vreo 
vină, că nu-i pot ajuta sau să se extindă în această zona a regretului. Pe careul lui 
Venus cu Uranus, regretul nu înseamnă decât corodarea fiinţei din interior şi 
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liniştea pe care au menţinut-o în această perioada cu atât de mult efort se dizolvă 
într-o clipă. 

Ceilalți oameni devin, însă, marcaţi de dorinţe, dar nu în mod paşnic, ci într-
un mod periculos. Cu cât se gândesc mai mult la ceea ce-şi doresc sau nu au primit 
cu atât se apropie mai mult de zona patimilor, iar acestea pot fi scăpate de sub 
control. Ei îşi folosesc carisma într-un mod negativ, adică exagerând pe anumite 
drame sau probleme personale, atragă atenţia celor din jur care îi privesc după cum 
li se comandă, cu milă, compasiune sau dispreţ. 

În felul acesta, intră într-un cerc vicios şi cu cât se arata mai dornici să-i 
convingă pe cei din jur că au probleme, cu atât mai multe probleme vor avea, 
încurcături sau cu atât mai multă energie negativă va veni spre ei ducându-i într-o 
zonă destul de neplăcută, aceea rigidităţii sau a suprasaturaţiei. 

În diferite medii ezoterice există o modă acum preluată din literatura de fast-
food americană aceea care creşte mediumuri aşa cum se cresc legumele în grădină 
şi care spun că nu este indicat să te atingi de subiecte sensibile, delicate, adică să-i 
spui unui om ce probleme are, pentru că îl încarci negativ. Trebuie să vorbeşti 
numai despre lucruri pe care nu le faci. Trebuie să vorbeşti despre iubire până când 
o banalizezi pentru că în caz contrar te încarci de energie negativă. Această poziţie a 
struţului nu a fost niciodată agreată în mediile ezoterice cu tradiție şi chiar dacă 
vine de la americani (nu toate lucrurile care vin de la ei sunt rele) aceştia o resping 
şi îşi văd de tradiţia lor şi de gândirea iniţiatică. 

Aşa se întâmplă şi acum însă acest mecanism ia înfăţişarea unui experiment 
practic. Am văzut că această problemă a experimentului ar putea să ne creeze 
adevărate traume. Ziua de ieri ar putea fi dată ca exemplu în sensul acesta, însă 
acum dacă vedem în jur oameni care sunt liniştiți să nu generalizăm. Cei mai mulți 
vor fi la polul opus adică mai au puţin şi se urcă pe pereţi, iar ei nu au ajuns în 
situația asta pentru că nu au știut să folosească gândirea pozitivă, ci din alte cauze. 
Gândirea pozitivă se sprijin pe o educaţie aparte, pe un întreg mecanism 
psihocomportamental care înseamnă mult mai mult decât a sporovăi despre lucruri 
pe care nu le înţelegi în profunzime. 

Cei care știu asta nu se tem să transforme bubele şi mucegaiurile în 
frumuseţi noi, ca în poezia argheziana şi, în egală măsură, nu se tem nici să 
vorbească despre iubire pentru că fac totul cu măsură. Despre asta este vorba 
astăzi, despre măsură şi despre cât de departe sau cât de aproape suntem de acea 
înţelepciune de viaţă care ne îndeamnă să facem totul cu măsură. 

Prin urmare, 15 noiembrie este o zi de test. Cei care sunt pozitivi vor fi 
câştigaţi în această zi nu pentru că în ultimele două trei zile au gândiţi în felul 
acesta, ci pentru că au probat în ultimele trei săptămâni când Mercur a fost 
retrograd că pot fi lucizi, că se pot motiva pentru a se menţine pe cale, că sunt 
înţelepţi sau că nu au fost niciodată certaţi cu disciplina, cu munca, cu seriozitatea, 
cu bunul simţ. Ei îşi folosesc farmecul personal (charisma) pentru a atrage atenţia 
oamenilor asupra lucrurilor bune, pentru a promova idei care să-i ducă pe semeni 
spre un alt tip de gândire, spre profunzimile sufletului, spre un anume gen de 
sensibilitate pentru a vibra în armonie cu universul şi a trăi cu adevărat viaţa prin 
simplitate şi profunzime, nu doar de a vorbi despre ezoterism, dragoste, iubire sau 
despre arhicunoscutele energii noi. 

Astăzi lucrăm cu sine şi s-ar putea ca în fața acestui probatoriu o parte dintre 
cei care nu s-au arătat disciplinaţi, înţelepţi, maturi sau serioşi în munca lor să 
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treacă prin momente dificile. Nu trebuie să fie de referinţă astăzi nici bucuria şi nici 
tristeţea, ci doar faptul că depăşim cu brio încercările acestei zile. 

Iată cum trecem dintr-o lecţie într-alta şi anume lecţia probării gândirii 
pozitive în lecţia discernământului, a bunului simț şi a căii de mijloc. A fi pe calea 
de mijloc înseamnă a avea măsura în toate, chiar şi atunci când munceşti până la 
epuizare, chiar şi atunci când îţi propui ţinte foarte înalte, chiar și atunci când în 
ochii celor leneşi comportamentul sugerează o exagerare. Măsura este dată de 
calitatea şi flexibilitatea propriului material. Într-un fel se va comporta o bucată de 
elastic şi în altfel se va comporta o bucată de plumb. Fiecare are propriul etalon al 
elasticităţii, al flexibilităţii, adică a măsurii propriei limite. De acestea trebuie să 
ţinem cont astăzi pentru a fi învingători. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne întoarce ori de câte ori 
este nevoie către propriul suflet, către interior pentru a descoperi acolo care este 
propria nevoie de flexibilitate. Exemplele celorlalţi trebuiesc însoţite doar cu titlu 
informativ, nu trebuie introduse ad literam. Întotdeauna calea de mijloc vine prin 
descoperirea propriei măsuri. 

 
Sâmbăta, 16 noiembrie 

Sambata 16-11-2013  1:34    Luna(Tau) Opp (Sco) Mercury 
Sambata 16-11-2013  5:25    Luna(Tau) Opp [Sco] North Node 
Sambata 16-11-2013 10:01    Luna(Tau) Sex [Pis] Chiron 
Sambata 16-11-2013 11:16    Luna(Tau) Tri (Cap) Pluto 
Sambata 16-11-2013 12:07    Luna(Tau) Tri (Cap) Venus 
Sambata 16-11-2013 16:52    Luna(Tau) Squ (Aqu) Juno 
Sambata 16-11-2013 22:06    Luna(Tau) Opp (Sco) Saturn 

 
Raportare la trecut. Instrumente mentale utilizate cu precădere în relaţii. 

Impunere. Autoritate. Întâlniri speciale. Greşeli educative. Ipostaze ce se 
finalizează cu o morală. Ridicolul este o sursă de veselie. Râsul isteric expresie a 
răutăţii ascunse. Veselia pozitivă aduce din trecut recompense, noroc. Veselia 
isterică devine sursa de ghinioane. 

 
De fiecare dată când Luna trece prin Coada Dragonului avem întâlnire cu 

pedeapsa. Pentru unii pedeapsa ar putea să ia înfăţişarea unor recompense din 
partea destinului, adică dacă, anterior, au dat pe dinafară de modestie, de 
generozitate, de energie pozitivă şi au considerat că este mult mai important să 
ofere şi mult mai puţin important să primească, atunci când Luna trece prin Coada 
Dragonului ar putea să fie constrânşi de destin să primească un cadou, o 
recompensă ori, dacă în continuare se încăpăţânează să le refuze și pe acestea, 
conjuncția Luna-Coada Dragonului s-ar putea să le creeze probleme care să poată fi 
rezolvate prin gesturi pozitive venite din partea celorlalţi, aşa cum, anterior, a 
procedat el cu alţii. 

Această lege a karmei nu depinde de trecerea Lunii prin Coada Dragonului, ci 
este ditribuită printr-unul din canalele sale (acela al recompensei) de fiecare dată 
când Luna şi Nodul sau de Sud se întâlnesc. 

De ceva vreme, de fiecare dată când Luna trece prin Coada Dragonului are de 
traversat şi o opoziție cu Saturn, iar asta înseamnă că lucrurile care vin din trecut 
sunt în mare parte neplăcute sau care ne lasă impresia că trebuie să o luăm de la 
capăt, că am uitat ceva în urmă, că nu am învăţa ce trebuie sau că nu am fost 
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disciplinaţi într-un demers important pentru cizelarea caracterului sau pentru 
devenirea socială. 

Astăzi lucrurile se îndreaptă mai mult spre relaţii pentru că Luna i se opune 
şi lui Mercur care se află în conjuncţie cu Capul Dragonului pe Scorpion. Asta 
înseamnă că nu sunt invocate la modul general relaţiile, ci sunt selectate doar 
acelea pătimaşe, care au dus către lupta pentru putere. Lucrurile devin complicate 
prin apelul la o autoritate. Atunci când se combină relaţiile pătimaşe cu o anume 
autoritate, dacă mai intervine şi un factor special al destinului, aşa cum se întâmplă 
cu Axa Dragonului, întâlnirile remarcabile se transforma în elemente de referinţă 
pentru comunitate nu doar pentru protagonişti. 

În felul acesta, nu mai are importanță care sunt ipostazele care vor fi 
traversate pentru că fie că se ajunge la conflict, fie că se ajunge la o dragoste 
nebună, la pasiune zdrobitoare societatea are de învaţat din modul cum 
protagoniştii gestionează această relaţie. Acum, prin faptul că Luna din Taur pune 
o mare greutate pe ceea ce se întâmplă în Scorpion ia înfăţişarea unor răscoliri. Ne 
amintim, prin ceea ce ne pedepseşte ori prin dorinţe nefireşti de a ne pedepsi 
singuri de lucruri pe care nu am reuşit să ni le oferim, de vârstă, de iubirile din 
tinereţe, de cea ce am pierdut sau nu am realizat şi în cele mai multe din situaţiile 
pe care le invocăm aici extragem un înţeles cre ne mulţumeşte sau ne înalță. 

Există însă şi o componentă mai puţin plăcută care vine spre noi în această zi 
şi aceea este tangentă la ridicol. Nu tot ceea ce vine din Scorpion poartă amprenta 
patimilor zdrobitoare care tulbură fiinţa şi o înalță spre regenerare, ci ar putea să 
fie şi o otravă periculoasă, care opreşte viaţa înainte de a se fi împlinit. Astăzi 
această otravă se numeşte ridicol, iar ridicolul îi îndeamnă pe oameni să râdă. Unii 
vor râde isteric, alţii vor râde de veselie pentru că sunt educaţi să treacă peste astfel 
de situaţii ori să le privească cu maturitate, în simplitatea lor ori cu bunătate. 

Luna din Taur poate însemna în acest context blândeţe, iar, prin faptul că 
Luna se împlineşte cu Coada Dragonului ori este pedepsită, ori este sancţionată, ori 
nu este suficientă pentru ceea ce ar putea veni din Scorpion. Vorbim aici de prea 
multă mândrie, de prea multă vanitate, de prea multe ambiţii ori de anumite 
reziduuri personale care nu au fost depăşite de oamenii nepregătiţi încă să 
evolueze. Aceştia care nu sunt pregătiţi încă să evolueze vor arăta astăzi că pot râde 
isteric, iar râsul isteric este acela care aduce fiinţelor nefericite ghinioane şi mai 
multe, care îi scufundă şi mai mult în tensiunea, în probleme, nu le sublimează în 
veselie o energie pe care forţa gândului nu o poate controla. 

Prin urmare, 16 noiembrie devine o zi de autoritate. Aceasta autoritate nu 
ne iese în întâmpinare astăzi, ci este o forţă asupra căreia am lucrat în ultimele 3-4 
săptămâni, Luna trecând prin Coada Dragonului va face apel la trecut, însă nu la 
orice fel de trecut, ci la acela în care a dat dovadă de patimă, de pasiune, de 
consum, de ambiţie greşind uneori, în special atunci când nu s-a controlat şi a 
rănit. Rana aplicată unui apropiat în trecut devine acum rana agresorului pe care va 
încerca să şi-o ascundă râzând, arătându-se bucuros, înveselindu-se ori 
implicându-se în tot felul de acţiuni care ar putea să lase impresia distracţiei. În 
realitate, ei privesc toate aceste situaţii cu multă încordare şi singurul lucru bun pe 
care îl pot face este acela de a-şi impune să meargă mai departe oricum ar fi. 

Cert este că indiferent în ce categorie suntem integraţi, 16 noiembrie este o zi 
a întâlnirilor speciale sau o zi care va conta doar pentru anumite tipuri de contacte, 
pentru că aceasta au o greutate aparte, acestea au ecou în suflet pentru că sunt 
legate de multe alte fire ale destinului hrănite cu multă implicare şi emoţie. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi că este 
important să spunem cât mai des cu putinţă �Mulţumesc!�. Trebuie să mulţumim 
universului pentru toate experienţele pe care le avem sau să nu privim doar dintr-o 
perspectivă înduioşătoare ori dureroasă. Trebuie să avem viziune de ansamblu şi să 
mulţumi universului pentru ceea ce trimite spre noi, pentru toate lucrurile cu care 
ne înnobilează, cu care ne îmbogăţeşte sau ne împlineşte. 

 
Duminică, 17 noiembrie 

Duminica 17-11-2013  2:49    Luna(Tau) Sex (Can) Lilith 
Duminica 17-11-2013  4:36    Luna(Tau) Tri (Vir) Mars 
Duminica 17-11-2013  7:26    Luna(Tau) Sex [Can] Jupiter 
Duminica 17-11-2013 17:15     Sun (Sco) Opp (Tau) Luna(Full Moon) 

 
Griji faţă de bani, casă, patrimoniu. Schimbări de tonus. Sensibilitate pe 

sunete. Emoţii puternice. Curiozitate. Regrete absurde. Luciditate care sporeşte 
tensiunea. Consumul amplifica sentimentul de vinovăţie. 

 
 Ultima zi a săptămânii ne aduce griji faţă de bani, casă, patrimoniu ori faţă 

de alte tipuri de acumulări pe care le-am comportat în ultima vreme. Astăzi se 
împlineşte luna plină pe axa Taur-Scorpion şi înainte de a ajunge la gradul perfect 
în această opoziţia a luminariilor Luna are de împlinit 3 aspecte: două sextile, unul 
cu Lilith şi altul cu Jupiter şi un trigon cu Marte. La prima vedere, dispunerea 
planetelor din această zi ne-ar lăsa impresia că se grupează pe trei configuraţii. Pe 
de o parte avem vaporul, cu protagoniştii pe care i-am indicat mai sus (luminariile, 
Marte, Jupiter şi Lilith), apoi un triunghi minor ce are ca focar conjuncţia Pluton-
Venus şi la bază pe Chiron şi pe Mercur sau Aripile de pasăre formate de Uranus, 
Junon, conjuncţia Pluton-Venus şi Mercur. În realitate, planetele sunt răsfirate şi 
nu avem doar câteva configuraţii active acum, ci avem de parcurs o ipostază care le 
înglobează pe toate acestea şi care se numeşte Împrăştiere. 

Datorită acestei configuraţii ziua de 17 noiembrie devine una specială, 
remarcabilă, aşa cum a fost şi ziua de 16, însă într-un mod mult mai direct, mult 
mai concret, pentru că se împlineşte Luna plină. Acest model planetar numit 
Împrăştiere, ne aduce în preajma condiţiei de geniu, adică în postura să ne 
interesăm de tot şi cei care au puterea necesară să mai obţină şi rezultate. Totul va 
fi, aşadar, prezentat la o altă dimensiune, inflamat, supradimensionat. Ceea ce vine 
însă din opoziţia luminariilor, adică din Luna plină din Scorpion, se va consuma 
printr-un sentiment de vinovăţie. Ne vom învinui astăzi pentru că nu am fost 
suficient de concentraţi sau pentru că am pierdut o şansă, că am risipit timp, bani, 
că nu ne-am gândiţi de mai multe ori atunci când am făcut un lucru şi am cheltuit 
prea mult sau fără rost. Această luciditate nu va face altceva decât vă spori 
tensiunea. Este, de altfel, una din trăsăturile Lunii pline din Scorpion aceea de a 
predispune la raporturi sociale încordate sau la griji pe acumulări prea mari, 
nepotrivite sau necuviincioase. 

Revenim iarăși asupra terminologiei, indicând din nou faptul că, aşa cum am 
mai făcut şi în alte rânduri că termenul de Lună plină se adresează unei anumite 
faze a ciclului lunisolar, care nu poate fi pusă numai pe poziţia lunii şi reprezintă o 
relaţie dintre două corpuri cereşti, în care Soarele, cel care furnizează lumina, este 
reperul. Situaţia în care anumiţi astrologi cu legitimaţii de serviciu numite diplome 
de calificare sau cu o pasiune zdrobitoare pentru informaţiile superficiale 
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prezentate pe diferite site-uri în limbi străine, inaccesibile publicului român faţă de 
care aceştia se afişează, folosesc în continuare terminologia de Lună plină după 
poziţia Lunii.  

Această ipostază este oarecum asemănătoare cu următoarea situaţie hilară. 
Am văzut de multe ori că diferiţi indivizi cu un simţ al proprietăţii dezvoltat ori cu 
carențe majore de înţelegere îşi trec pe plăcuţa de la uşă doar numele personal 
adică �Fam. Ionescu Marian�, de exemplu. Se poate, însă, constata că, în cazul 
ipotetic, această familie Ionescu este formată din Ionescu Marian (soţul), Ionescu 
Liliana (soţia) şi încă vreo 2-3 copii. Formula corectă este �Fam. Ionescu� sau 
�Liliana şi Marian Ionescu� şi nici într-un caz aşa cum obişnuiesc unii, în cazul 
nostru �Fam. Ionescu Marian�, pentru că s-ar înţelege că avem de-a face cu o 
familie monoparentală. 

Transpunând acest exemplu în cazul Lunii pline de faţă, nu putem spune că 
avem de-a face cu o Lună plină în Taur pentru că săraca Luna, acum, este căsătorită 
cu Soarele, că aşa devine �plină� şi acum o cheamă �Luna plină în Scorpion� pentru 
că Soarele este reperul şi, glumind puţin, aşa este moda în patriarhat, femeia să ia 
numele bărbatului. În traducere, termenii ar fi cam aşa: �Luna plină� (faza a Lunii 
care ne interesează acum) = Liliana Ionescu �în Scorpion� (reperul, capul familiei) 
= Marian Ionescu, de unde rezultă că termenul corect este �Luna plină în 
Scorpion�, �Fam. Ionescu� sau �Liliana şi Marian Ionescu� şi nu �Luna plină în 
Taur� pentru că am face-o pe săraca Luna văduvă. 

Lăsând la o parte gluma este important de înserat faptul că aceia care se 
încăpăţânează să folosească termenul de Lună plină după poziţia Lunii dovedesc 
faptul că au ceva carenţe în înţelegerea unui anumit aspect legat de cicluri în 
general şi, în cazul de faţă, cel al Lunii. 

Aşadar, Luna plină în Scorpion şi nu familia monoparentală �Luna plină în 
Taur” vine asupra noastră astăzi cu emoţii foarte puternice. Acestea pot fi 
sublimate în scopuri nobile sau în preocupări înalte legate de înţelegere, de 
expresivitate, de cunoaştere sau de integrare socială, pentru că Luna trimite către 
marte şi către cuplul de planete din Rac două unghiuri pozitive. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în faţa unei explozii de energie în 
care să luăm contact cu emoţii la o altă intensitate, să dovedim curiozitate, atracţie 
către lucrurile care sunt ascunse şi prin tot ceea ce observăm, înţelegem sau 
atingem astăzi să ne amplificăm grija faţă de patrimoniu, faţă de acumulări ori să 
ne învinuim şi mai mult că nu am ţinut cont de anumite recomandări, de vocea 
interioară, de un vis premonitoriu sau de alte semne pentru a nu ne implica în 
cheltuieli atât de mari. 

Dacă ne menţinem departe de aceste regrete absurde, dacă ne folosim 
luciditatea pentru a înţelege că anumite lucruri nu pot fi controlate când se 
manifestă şi că trebuie să le trăim aşa cum ne sunt date, atunci ziua devine un 
punct de referinţă pentru sporirea puterii personale, pentru înţelegerea aplicată 
lumii şi vieţii sau pentru a transforma o relaţie încordată într-o relaţie de bună 
convieţuire. Dacă lăsăm liberă această înţelegere multe lucruri rele se transformă şi 
ne vor hrăni fiinţă cu mai multă putere, cu mai multă înţelegere, cu mai multă 
acceptare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a acorda fiecărui element care 
vine spre noi astăzi importanța cuvenită. Nu trebuie să ne risipim şi nici să ne 
speriem că dacă ne preocupăm de multe lucruri am putea ajunge în acest punct. 
Risipirea vine tot dintr-o comandă internă care trebuie în mod obligatoriu să 
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susţină lenea sau comoditatea. Dacă astăzi nu vom fi nici leneşi şi nici comozi, 
indiferent cât de multe lucruri am dori să facem nu ne vom risipi. 
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18-24 noiembrie 2014 este o săptămână de reeducare. Pentru mulţi 
reeducarea înseamnă evadarea din prezent şi îmbrăţişarea anumitor evenimente 
ale trecutului însă, de această dată, nu prin caracterul lor pozitiv, ci prin dramă, 
prin nemulţumire, prin eşec sau prin dezamăgire. Chiar din prima zi, când Mercur 
şi Capul Dragonului se întâlnesc într-o conjuncţie, mulţi, prin curaj, îndrăzneală, 
aer de superioritate, vor ascunde o acută lipsă de maturitate. Apoi, în 19 noiembrie, 
când Chiron va reveni la mersul direct, vor considera că au găsit piatra filosofală, că 
au găsit soluţia cea mai bună, dar nu vor şti ce să facă cu ea. Zilele următoare, 
însemnând zilele de Rac, pornind de miercuri, 20 noiembrie, până vineri, 22 
noiembrie, sunt zile apăsătoare în care orice exprimare afectiva ar putea să-l 
împovăreze pe individ cu şi mai multă răspundere. Simţind, îşi aminteşte de 
oameni faţă de care a trăit ceea ce-și amintește şi se întoarce către trecut cu acest 
resentiment pe care nu şi l-a rezolvat. 

Dacă, nu doar în zilele de Rac, ci şi în celelalte zile ale săptămânii, ar fi 
conştienţi că noţiunea, cuvântul, termenul, vindecă atunci nu ar mai răni prin fapte 
şi nu s-ar mai ascunde de sentimentele care nu le sunt clare, pe motiv că nu sunt 
apreciate şi de aceea nu le afişează aşa cum trebuie. 

Săptămâna aduce şi trecerea Soarelui în Săgetător, deci eliberarea zodiei 
Scorpion de un element, însă nu se face în mod simplu, ci prin evenimente 
deosebite care vor lua contur în special în ziua de 21 noiembrie, când Soarele va 
trece pe gradul anaretic din Scorpion. Ajuns în Săgetător, Soarele va avea de 
împlinit careuri succesive cu planetele din Peşti şi acest lucru se va produce având 
ca fundal sextilul pe care Venus şi Saturn îl vor împlini în ziua de sâmbătă, 23 
noiembrie. Lucrurile acestea sunt deosebit de benefice pentru cei care lucrează cu 
energia, care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare spirituală şi care nu vând 
iluzii. Unghiul acesta între Venus şi Saturn, care se împlineşte la finalul săptămânii, 
dar care se va regăsi, ca o umbră, de-a lungul întregii săptămâni, este de bun augur 
pentru cei care iubesc disciplina, care muncesc, pentru cei care vor să lase o urmă a 
trecerii lor, care apreciază mult valorile sufleteşti şi care, prin ceea ce descoperă din 
punct de vedere spiritual, îi înnobilează pe ceilalţi. 

Pentru toţi oamenii, reeducarea se produce acum cu scopul de a trece pe un 
nivel superior însă unii au greutăţi prea mari legate de gât şi va trebui ca întâi să le 
identifice şi apoi să vadă dacă şi le pot rezolva într-un timp atât de scurt încât să se 
ridice pe următoarea treaptă. Cei care au fost disciplinaţi şi s-au ocupat de ei înşişi, 
cei care au lucrat cu tot ceea ce poartă eticheta de “urgent” se vor simți acum 
eliberaţi, încurajaţi, degajaţi sau mulţumiţi de tot ceea ce vine spre ei în aceată 
săptămână. Pentru ei săptămâna va fi încărcată de nobleţe, de oportunităţi în care 
să se prezinte celorlalţi şi chiar dacă muncesc, chiar dacă nu au timp, chiar dacă 
folosesc toate acestea pentru a se consuma într-un proces creativ sau în rutina 
profesiei ei sunt mulţumiţi, iar finalul săptămânii, când Soarele şi Neptun se vor 
întâlni într-un careu, credinţa lor nu va fi zdruncinată şi ei vor vedea în acest unghi 
ipostazele nefericite prin care trec ceilalţi. 

Pentru fiinţele profunde, superioare, care iubesc semenii, care nu caută să 
reproducă nici modelul negativ şi nici pe cel pozitiv, ci doar să fie pe calea lor, 
careul dintre Soare şi Neptun reprezintă ipostaza nefericirii care le vine din anturaj. 
Iau contact cu nefericirea celorlalţi şi o trăiesc cu mare intensitate, ca şi cum este a 
lor. Viaţa lor nu conţine o asemenea drama şi ceea ce constată, ceea ce văd sau 
informaţiile cu care intră în contact acum reprezintă o dovadă a faptului că evoluţia 
este un element extrem de serios, de greu, de anevoios, dar care îl înnobilează pe 
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individ şi îl ridică spre zone încărcate de mulţumire, de dragoste, de lumină, aşa 
cum îşi doreşte. 

Recomandarea acestei săptămâni este aceea de a privi totul cu multă 
maturitate, de a nu acuza pe nimeni de lucrurile negative care ni se întâmplă acum, 
ci de a le explora pe acestea pentru a ne desprinde de ele. Lucrurile rele care sunt 
programate pentru această săptămână au darul de a ne învăţa sau, în cazul unora, 
de a ne reînvăţa anumite lucruri pe care le-au uitat sau pe care nu doresc să le 
aplice aşa cum ar fi trebuit. 

 
Luni, 18 noiembrie 

Luni 18-11-2013  2:06    Luna(Tau) --> Gemini 
Luni 18-11-2013  5:03 Mercury (Sco) Con [Sco] North Node 
Luni 18-11-2013  7:08    Luna(Gem) Squ (Pis) Neptune 
Luni 18-11-2013 19:34    Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 
Luni 18-11-2013 19:56    Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 

 
Eficienta. Curaj. Inserţiile sociale se dovedesc utile prin rezultat. Etapele 

intermediare sunt înşelătoare. Lipsă de maturitate. Avertismente referitor la 
anumite probleme de sănătate. Mesajul negativ îmbolnăveşte. Teama că tăcerea 
este semn de slăbiciune. 

 
În prima zi a săptămânii Mercur va trece peste Capul Dragonului şi ne va 

îndemna să privim evenimentele vieţii cu mai mult curaj. Curajul reprezintă 
elementul definitoriu al acestei zile, însă există şi o categorie de oameni care-l va 
folosi, nu pentru eficienţă sau pentru a dovedi că inserţiile sociale pentru care au 
muncit în ultima vreme sunt utile, ci pentru a dovedi lipsa de maturitate sau pentru 
a transfera un mesaj bolnăvicios celor care sunt mai slabi de înger. 

Astăzi, Luna, la puţin timp de la miezul nopţii, va ieşi din Taur şi, în prima sa 
zi de Gemeni, va avea de împlinit două careuri (cu Neptun şi respectiv Chiron) şi un 
sextil (cu Uranus din Berbec). Luna se întoarce spre trecut pentru a etapiza 
anumite demersuri ale vieţii şi pentru a le smulge din înfăţişarea lor înşelătoare. 
Avertismentele acestei zile merg şi în direcţia sănătăţii, acolo unde s-a greşit prin 
cuvânt, prin termen, prin noţiune. S-a greşit un diagnostic sau poate chiar 
diagnosticul. Cel care a interpretat analizele medicale nu a luat în calcul toate 
informaţiile sau poate pacientul în cadrul unei anamneze nu a folosi corect 
informaţiile ori poate nu a fost sincer. 

Astăzi se va face trimitere la aceste lucruri care au lipsit din analiză şi 
rezultatul va fi unul pozitiv. Oamenii își sporesc încrederea în metodă, în tehnică, 
în intermediar, în cel care transferă informaţia sau în cel care pune eticheta finală și 
care scoate la lumină o concluzie sau care clarifica anumite lucruri, dacă ele nu erau 
deja clarificate. 

În continuare ne aflăm în fereastra conjuncţiei dintre Lilith şi Jupiter de pe 
zodia Rac şi Venus se apropie cu paşi repezi de opoziţia cu Jupiter. Deocamdată nu 
se află în fereastra acestui unghi (va fi până la finalul săptămânii), dar se află în 
fereastra opoziţiei cu Lilith. Asta înseamnă că problemele care ne scapă astăzi nu 
vor mai fi rezolvate pe viitor sau dacă, în mod obligatoriu, trebuie rezolvate, atunci 
se vor face cu costuri foarte mari, cu pierderi de imagine, cu pierderi de bunuri, cu 
lucruri care vor afecta imaginea celui care a greşit. 
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În felul acesta, înţelegem că este foarte important să trecem acum peste 
ruşinea de a greşit şi să privim adevărul în faţă pentru că acesta este cel care ne 
vindeca. 

Pentru cei care sunt implicați în evenimente sociale, care i-au parte la 
demersuri ample, care privesc viaţa cu răspundere şi vor să lase o urmă a trecerii 
lor, conjuncţia lui Mercur din Scorpion cu Capul Dragonului reprezintă o şansă 
extraordinară. Anul viitor, când Mercur se va întâlni din nou cu Capul Dragonului 
într-o conjuncție, acesta nu va mai fi în Scorpion şi, pentru că în martie Axa 
Dragonului trece de pe Taur-Scorpion pe Berbec-Balanţă, oportunitatea, inspiraţia, 
ideea, ajutorul, sprijinul sau susţinerea vor avea atunci o altă bază. Acum, prin 
Mercur în Scorpion, mulţi ar putea să găsească o soluţie acolo unde nu a fost găsită 
de nimeni niciodată, să răscolească cu multă îndrăzneală şi curaj, cu un spirit 
cutezător pentru a face o descoperire extraordinară. În felul acesta, prima zi a 
săptămânii ar putea deveni, prin conjuncţia lui Mercur cu Capul Dragonului, un 
element de referinţă pentru întreg anul 2013, dar mai ales pentru această perioadă, 
în cazul în care avem de-a face cu persoane care trec printr-o etapă de creaţie. 

Prin urmare, 18 noiembrie este o zi extraordinară pentru cei care sunt 
implicați în demersurile publice. Pentru cei care prefera să-şi trăiască viaţa în 
intimitate, 18 noiembrie ar putea să fie şi o zi în care să le fie tolerată o eroare, un 
rezultat greșit, să pună la îndoială recomandările sau sfaturile celor care au 
experienţă sau care au mai trecut prin ceea ce trec ei acum. 

Prin faptul că Luna împlineşte un careu cu Neptun şi altul cu Chiron, 
sănătatea va deveni un element principal. Fie că apar dureri suspecte, fie că se 
acutizează anumite tensiuni de factură emoţională care, menţinute, ar putea 
somatiza cum ar fi, spre exemplu, grija de viitor care să amplifice durerea de spate, 
refuzul comunicării care să dea dureri de gât sau nesiguranţa faţă de familiei care 
să slăbească rezistența picioarelor, a gleznelor. 

Întreaga zi ne aduce în faţa unei slăbiciuni pe care trebuie să o combatem. 
Unii se vor simţi ruşinaţi de faptul că au greşit anterior sau că nu au fost suficient 
de atenţi atunci când au observat anumite lucruri sau au analizat o problemă. 
Întoarcerea punctuală spre trecut are ca țintă reetapizarea unor demersuri cu 
scopul de a fi încadrate pe o albie potrivită, de a fi rezolvate cu succes. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta provocările 
destinului pentru a ne ridica standardul de viaţă chiar dacă suntem îndemnaţi să ne 
îndreptăm către activităţi sociale sau către anumite persoane din cercul intim, să 
luăm anumite decizii sau să împărtăşim anumite secrete, să acceptăm lucrurile 
acestea ca fiind provocări venite din partea destinului pentru a preschimba în şansa 
de a evolua tot ceea ce era până acum obstacol. 

 
Marţi, 19 noiembrie 

Marti 19-11-2013  4:33    Luna(Gem) Tri (Aqu) Juno 
Marti 19-11-2013 15:06  Chiron (Pis) S/D 
Marti 19-11-2013 16:48    Mars (Vir) Sex [Can] Jupiter 
Marti 19-11-2013 17:59    Luna(Gem) Squ (Vir) Mars 

 
Avertisment. Tensiune între regulă şi independență. Se cere o clauză pe 

secretul dezvăluit. Refuzul postului. Abţinerile sperie. Intensitatea este înţeleasă 
greşit. Asocierile au ca scop transferarea răspunderii. Regret. Înţelegerea cauzei 
unor afecţiuni fără a folosi la ceva acum. 
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A doua zi de Gemeni (Luna în Gemeni) este o zi de avertisment. Astăzi 

Chiron îşi revine din retrogradare, iar Marte va împlini un sextil cu Jupiter, care se 
află deja în plin mers retrograd. De asemenea, Luna, în noaptea de luni spre marţi, 
va împlini un trigon cu Junon şi, apoi, în a doua parte a zilei, un careu cu Marte. 

Tensiunea este elementul de referinţă a acestei zile ceea ce îi va face pe unii 
să fie cumva contrariaţi. Ei nu vor înţelege de unde atâta diferenţă între cele două 
zile succesive. Asta se întâmplă pentru că ziua de ieri a fost dominată de conjuncţia 
Mercur-Capul Dragonului, iar cea de astăzi de sextilul Marte-Jupiter, care are altă 
energie, folosește alte baze şi, evident, orientează către alte direcţii. 

Marte din Fecioară ar trebui să-i îndrepte atenţia individului către sănătate 
trupească şi mentală, către educaţie morală sau către a se preocupa de acele meserii 
care sunt la mare căutare ori care ar putea să-i confere o anume stare de confort 
prin mulţumirea pe care ar putea să i-o ofere ori prin anumite avantaje materiale. 
Jupiter din Rac îl îndeamnă pe individul care crede că are nevoie de un nou set de 
reguli morale să privească în trecut, când a mai trecut prin situaţii similare celor de 
acum şi fie le-a refuzat, fie le-a abordat stângaci. Astfel, una din direcțiile acestei 
zile este aceea de a refuza lucrurile care ar fi trebuit să ne purifice, să ne vindece sau 
să ne îmbunătăţească statutul. În această zi abţinerile vor speria, iar intensitatea cu 
care suntem atraşi către trecut ar putea să fie înţeleasă greşit, tocmai pentru că 
regretul este impurificat de ipostazele trecutului pe care nu am reuşit să le aducem 
întru totul în prezent. 

Astăzi, faptul că asteroidul Chiron îşi revine din mersul retrograd ar putea să 
reprezinte şi un element de progres în ceea ce priveşte abordarea acelor reguli 
morale sau acelor tehnici de vindecare ori tratamente binefăcătoare ce se pot 
adapta cazului particular al fiecărui individ. În 19 noiembrie, pentru că este prima 
zi de mers direct a lui Chiron, nu se va întâmpla acest lucru la întreaga intensitate.  
Deviza chironiană ni se înfățișa mai mult ca o direcție, ca o finalitate ideală, fiind 
posibil ca de mâine ea să devină mult mai vizibilă. Astăzi, Chiron, până în preajma 
orei 15:00, este static (după această oră revine la mersul direct) și nu îl ajută pe 
individ să ia decizii categorice, iar dacă avem de-a face cu firi ambiţioase, puternice, 
atunci trăsăturile acestui asteroid nu vor fi nici într-un caz mai puternice decât ar 
putea să bulverseze sextilul lui Marte cu Jupiter, împlinit azi la grad perfect. Astfel, 
oamenii înţeleg cauzele problemelor, dar nu le foloseşte la nimic, îşi acordă, fără 
vreun rezultat, circumstanţe atenuante sau, în situaţii mai grave, se acuza unii pe 
alţii că s-au înşelat, că şi-au furat şansa, banii ori că şi-au subminat unii altora 
autoritatea. 

Pentru că nu există o determinare puternică în sensul reparării, în special din 
trigonul pe care Luna îl împlineşte cu Junon şi care va fi activ o mare parte din 
această zi, asocierile sunt făcute cu scopul de a transfera răspunderea. Pe aceste 
unghiuri regretul va fi inutil. El nu va folosi la nimic, nici măcar pentru a se face 
înţeles sau pentru a clarifica anumite lucruri ori pentru a le amâna pe viitor, când 
anumite conjuncturi sociale să fie puţin mai limpezi. 

Prin urmare, 19 noiembrie este o zi în care tensiunea luptă împotriva 
independenţei şi orice evadare din prezent, orice întoarcere către anumite secvenţe 
ale trecutului, care ar putea, prin rezolvarea lor, să ne schimbe statutul, nu 
reprezintă altceva decât o aprofundare a tensiunii, a nemulţumirii sau chiar a 
eşecului. Cine nu înţelege acest lucru şi se va lăsa antrenat de ceea ce-şi aminteşte 
azi, de lucrurile pe care le-au traversat şi din care au ieşiţi terfeliţi, umiliţi, mai 



Săptămâna 18 – 24 noiembrie 2013          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 14 noiembrie  2013, ora 11:57 

săraci sau bolnavi, atunci se vor adânci şi mai mult în regret, iar acest regret îl vor 
duce cu ei mult timp de acum încolo pentru că Jupiter, abia a intrat în mersul 
retrograd, va menține aceste direcții până în 6 martie 2014.  

Evadarea din prezent ar putea să mai aibă o conotaţie, mai puţin periculoasă, 
dar nici într-un caz benefică, aceea care îi îndeamnă pe oameni să se asocieze cu 
scopul de a transfera răspunderea pe umerii celorlalţi. 

Din nefericire, ziua se încheie cu un aspect negativ. Careul dintre Luna şi 
Marte le aduce oamenilor un plus de tensiune. Dacă tot ceea ce s-a-ntâmplat în 
prima parte a zilei ar putea să ia înfăţişarea unui avertisment din care să se 
înţeleagă de unde vine tensiunea, cine este vinovat şi cum trebuie rezolvată, în a 
doua parte a zilei oamenii își pierd controlul şi nu vor mai fi importante pentru ei 
aceste informaţii, ci vor reacţiona pe baza impulsului sau vor refuza în mod 
categoric să se afişeze într-un anumit fel, interiorizându-şi toată această grijă, 
tensiune sau stare proastă, amplificându-şi şi mai mult greutăţile pe care le au deja. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita pe cât posibil 
întoarcerea spre trecut. Trebuie să-i observăm pe oameni şi, acolo unde este cazul, 
să-i judecăm pentru ceea ce sunt acum, în prezent, nu pentru ceea ce au fost 
cândva. Dacă nu procedăm aşa atunci îi vom judeca pe ceilalţi cu mintea de acum 
pe situaţii în care ei au reacţionat faţă de noi pe vremea când informaţiile, judecata 
sau starea sufletească erau altele. Cine va reuşi să se menţină în prezent va reuşi să-
şi protejeze starea de confort care va fi deosebit de importantă în zilele următoare, 
până la finalul săptămânii. 

 
Miercuri, 20 noiembrie 

Miercuri 20-11-2013 12:15 Mercury (Sco) Tri (Pis) Chiron 
Miercuri 20-11-2013 13:22    Luna(Gem) --> Cancer 
Miercuri 20-11-2013 18:34    Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 

 
Regret pe acţiuni nefinalizate. Înţelegere superioară. Griji pentru 

sănătate. Dialogul devine complicat. Primele acţiuni de protejare a sănătăţii. 
Planuri de viitor care nu vor fi respectate. Idealizarea vieţii. Curaj. Încredere în 
evaluările prezentului. 

 
Dacă ieri Chiron a revenit din mersul direct şi nu a avut răstimpul necesar 

pentru a-i convinge pe oameni ca anumite lucruri benefice trebuiesc însuşite cu mai 
multă voinţă, cu mai multă determinare, cu mai mult curaj, astăzi avem ocazia, prin 
faptul că Mercur împlineşte un trigon cu Chiron, de această dată direct pe semne de 
apă, să punem în aplicare pentru prima dată anumite planuri de viitor sau să 
adoptăm primele acţiuni de protejare a sănătăţii. 

Toate aceste lucruri care vin spre noi astăzi iau înfăţişarea curajului, aşa cum 
s-a-ntâmplat şi luni, însă acum curajul va avea un caracter ambivalent. Pe de o 
parte, în prima parte a zilei, oamenii vor fi atenţi la ce simt, cum simt, nu doar la 
sănătatea fizică, ci şi la cea emoţională, vor ţine cont de reguli, vor fi respectuoşi cu 
cei din jur, gândindu-se că undeva acolo sus exista o prezență divină care ar putea 
să sancţioneze orice abatere de la buna cuviinţă. 

În a doua parte a zilei, când Luna va trece în Rac vom aprofunda această 
stare şi vom considera că deși unii merită să fie jigniţi, noi preferăm să le arătăm că 
viaţa poate fi şi blândă, că de cele mai multe ori este bine să răspunzi cu căldură 
pentru a-ţi consolida prezentul şi că trebuie să dovedeşti tărie de caracter sau o 
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anume duritate doar atunci când răul persistă, când nu are autocenzură sau când 
devine invaziv în segmentul binelui. 

Înţelegerea acestui caracter ambivalent are astăzi conotaţii vindecătoare. 
Încrederea în evaluările prezentului este, de asemenea, un element de referinţă şi 
toate aceste lucruri ar putea să-l ducă pe individ către dorinţa de a proteja ceva din 
jur pe măsura protecţiei pe care o probează faţă de propria persoană. Asta 
înseamnă că unii, din dorinţa de a-şi consolida confortul, echilibrul emoţional, 
starea de sănătate, îşi achiziţionează noi bunuri sau deschid o carte şi intuitiv aleg 
informaţia pe care trebuie să o folosească ori, poate, o mână nevăzută a destinului îi 
îndreaptă către căi nebănuite pentru a întâlni şi a cunoaşte oameni noi, pentru a 
lega cu aceştia o frumoasă prietenie şi, în felul acesta, a-şi stabili anumite ţinte pe 
care să le atingă în viitorul apropiat. 

Din nefericire, ambivalenţa acestei zile nu poate fi susţinută de proiectele de 
viitor, ci se adresează doar momentului, energia astrală consumându-se doar 
pentru reaşezarea ideilor, a gândurilor, a sentimentelor, adică pentru redobândirea 
stării de confort, a încrederii în sine pentru a privi spre viitor, nu cu noi calcule, ci 
cu optimism. Starea este importantă astăzi şi cei care și-o neglijează vor putea să 
observe că nu se află în consonanţă cu câmpul astral, arătându-se îngrijirăţi faţă de 
starea de sănătate sau faţă de anumite simptome pe care nu vor reuşi să le înţeleagă 
într-un mod adecvat. Astăzi vor fi eficienţi cei care lucrează integrat, care privesc 
problema din mai multe puncte de vedere sau care lucrează pentru a susţine, ajuta 
sau proteja pe ceilalţi. 

Prin urmare, 20 noiembrie este o zi în care oamenii se vor preocupa de 
acţiunile nefinalizate. Pentru că starea de sănătate este foarte la îndemână, că a 
îmbunătăţi condiţia generală a organismului înseamnă, pentru foarte mulţi dintre 
oameni, a asigura un minim de confort, mulţi se vor opri în acest stadiu. Alţii vor 
merge mai departe cu starea de confort, integrând în zona intimă obiecte sau 
persoane pentru a-şi consolida anumite idei, aspirații sau ţinte pe care le 
proiectează tot timpul în viitor. 

Cine nu va face diferenţa între starea de confort de acum şi planurile de viitor 
se va îngrijora foarte mult de faptul că nu va putea să şi-o menţină şi atunci ar 
putea să se arate îngrijoraţi faţă de starea de sănătate sau, dacă se preocupă de ceea 
ce se află în exterior, de obiecte sau de persoane se vor arăta suspicioşi la adresa 
acestora, ori temători că în viitor ar putea să fie utili. 

Trigonul pe care Mercur şi Chiron îl împlinesc îi duce pe oameni pe căi 
nebănuite şi destinul (NN), acela care se află în preajma lui Mercur şi care trimite 
către Chiron un trigon, ne aduce aproape de fiinţe care pot avea asupra celor din jur 
un impact magic. 20 noiembrie poate fi, prin trigonul Mercur-Chiron, o zi magică, 
o zi în care lucrurile tind să se limpezească, frumuseţea universului să se deschidă 
şi cei care au ochi de văzut, urechi de auzit şi minte să înţeleagă să aprofundeze 
toate aceste lucruri pentru că ele nu sunt îngrădite, ci uneori accesibile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne consuma energia cu 
planuri de viitor, ci de a ne opri în prezent pentru a aştepta întâlnirea cu magicul. 
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Joi, 21 noiembrie 
Joi 21-11-2013  2:18    Luna(Can) Tri [Sco] North Node 
Joi 21-11-2013  4:08 Mercury (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Joi 21-11-2013  7:13    Luna(Can) Squ [Ari] Uranus 
Joi 21-11-2013  7:42    Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 
Joi 21-11-2013  9:19    Luna(Can) Opp (Cap) Pluto 
Joi 21-11-2013  9:54    Luna(Can) Tri (Sco) Mercury 
Joi 21-11-2013 18:53    Luna(Can) Opp (Cap) Venus 
Joi 21-11-2013 21:44    Luna(Can) Tri (Sco) Saturn 

 
Conciliere. Judecată bună pentru planuri de viitor. Romantismul ne 

complica demersurile. Sunt luaţi în derâdere cei care susţin, ajută, protejează. 
Sacrificiul care salvează este desconsiderat. Cuvântul vindecă. Fapta răneşte. 
Sentimentul nu este apreciat. Iubirea este confundată cu ataşamentul. Păgubitul 
învaţă să aprecieze ceea ce i-a rămas. Complicaţii prin contact, atingere, 
însuşire. 

 
Când Mercur şi Pluton se întâlnesc într-un sextil oamenii dau semne că vor 

să se împace. Semnul concilierii nu este însă atât de evident ca atunci când Mercur 
şi Pluton sunt în trigon. Nu există acum premizele sociale pentru că acest lucru să 
se întâmple sub imperiul forţelor sociale sau de la sine, ci vine prin forţa unei 
motivaţii personale. Pentru că Luna se află în Rac, unii ar putea să motiveze că iartă 
mai uşor, că vor să uite, că sunt romantici sau că vor să privească numai partea 
bună a lucrurilor. De această dată, când Luna se află în careu cu Uranus şi nu 
oricum, ci în opoziţie cu Pluton şi Venus, acest romantism ia înfăţişări înfiorătoare. 
Unii devin romantici pentru că vor să fugă de sancţiune, pentru că vor să-i 
pedepsească pe ceilalţi, să-i ignore ori că vor să lovească prin aceste atitudini în cei 
slabi. 

Această tendinţă negativă este mult mai evidentă decât ceea ce vine din 
sextilul lui Mercur cu Pluton, deci mult mai evident este sentimentul care 
împovărează, iubirea care este confundată cu ataşamentul, decât dorinţa de 
conciliere, de împăcare, de judecată corectă sau de respect. 

În felul acesta, observăm cum anumite elemente benefice care ar putea să 
vină din trigonul Lunii cu Capul Dragonului (nu se reuşeşte medierea tendinţei 
nodurilor) sunt orientate către un sens negativ. Este deturnat scopul benefic către o 
finalitate pozitivă. Careul în T pe care Luna, Uranus şi Pluton îl împlinesc de pe 
semne cardinale ne aduce în postura în care să ne implicăm în fapte care ne rănesc 
sau să spunem cuvinte care nu încurajează, care destabilizează echilibrul 
psihoemoţional sau care îi sperie mult pe oameni. Dacă în această ecuaţie adăugăm 
şi puţin sentiment atunci observăm că mulţi vor spune că sunt refractari, 
răutăcioşi, ironici sau agresivi pentru că sunt respinşi, pentru că nu sunt apreciaţi 
sau pentru că li s-a cerut prea mult. Dacă privim unghiurile astrale care se 
construiesc în această zi vom vedea că opoziţiile care apar pe axa Capricorn-Rac au 
în zodiile de apă susţinere, pe de o parte, din partea lui Neptun şi a lui Chiron, iar 
de partea cealaltă, Capul Dragonului împreună cu Mercur şi Saturn. Acum, când 
Soarele este anaretic în Scorpion, oamenii vor avea curaj să exploreze latura 
negativă a firii, a unor evenimente, să spună lucruri pe care nu au avut curaj o lună 
de zile să le împărtăşească celorlalţi şi astfel să-şi complice viaţa prin contact, prin 
atingere sau prin ceea ce îşi însuşesc. Dacă în toată această situaţie descoperim 
oameni care se sacrifică, să nu ne aşteptam că opinia publică să-i aprecieze. Lumea 
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aceasta îi încearcă pe oameni de atât de multe resentimente încât lumina 
sacrificiului nu este văzută ca o alchimie interioară, ci ca o penitenţă. Soarele 
anaretic în Scorpion aduce, prin excelenţă, ideea de penitență acolo unde 
sentimentul nu poate ajunge, acolo unde cuvântul nu va putea să preschimbe 
suferinţă în bucurie, adică acolo unde fapta nu se poate ridică la nivelul 
aşteptărilor. Deci ni se întâmplă toate acestea nu pentru că traversăm un context 
astral păgubos, negativ, agresiv, ci pentru că oamenii aleg să folosească energia 
astrală într-un mod inferior, adică nu la întreaga sa desfăşurare şi nu la întreaga sa 
forţă. 

Mulţi, atunci când se referă la zodia Scorpion au în faţa ochilor un 
reprezentant al acestei zodii, adică un individ care probează de fiecare dată o fire 
ascunsă, duplicitară, interesată, care nu se poate separa de dorinţa de putere, de 
plăcere sau de ambiţie. Cu toții, acum, pentru că suntem invadați de energia 
Soarelui aflat pe gradul anaretic din Scorpion, aspirăm către putere, vrem să 
dovedim tărie de caracter, să ne arătăm încrezători în informaţiile pe care le 
deţinem şi, până la urmă, nu vom face altceva decât să stricăm relaţiile, să vorbim 
urât, să-l rănim pe cel din preajma din dorinţa de a clarifica anumite lucruri care ar 
trebui să ducă la conciliere. Conciliere cu forţa nu se poate face, aşa cum dragoste 
cu forţa nu există. Astfel, puterea, în conjunctura acestei zile, ar putea să aibă 
conotaţii negative dacă oamenii nu se opresc din agitaţia lor, dacă nu-şi diminuează 
instabilitatea mentală, fluctuaţiile mentale şi nu aşteaptă întâi ca anturajul să li se 
adreseze pentru a înţelege pe ce nivel trebuie să interacţioneze cu acesta. 

Prin urmare, 21 noiembrie ar putea, în primă instanţă, să ia înfăţişarea 
unei zile în care se idealizează foarte uşor. De fapt, acesta reprezintă imboldul care 
ar putea să-i ducă pe oameni spre conflicte pe care să nu le mai poată controla. 
Această idealizare are la bază o componentă romantică şi anume aceea care îl 
îndeamnă pe individ să considere că a sosit momentul să schimbe metoda de lucru, 
să-şi modifice sentimentele, să-şi diminueze spiritul critic, să fie mai tolerant, mai 
împăciuitor considerând cu teamă că, dacă i se va răspunde pe măsura gândurilor 
sale, nu ar putea să facă faţa acestei agresiuni.  

Având la baza acest raţionament mulţi doresc să ofere anturajului la schimb 
anumite lucruri de care anturajul nu are nevoie. Fiind refuzați individul se retrage 
în propria cochilie sau declanşează o adevărată cruciadă împotriva celor pe care, 
pentru scurt timp, i-a idealizat. Astfel, individul îşi regretă sentimentele, foloseşte 
un ton nepotrivit, cuvintele nu sunt cele mai bune sau potrivite pentru ceea ce se 
cere acum, iar faptele sale îl transformă într-un păgubit. Îi va plăcea să-şi ia acest 
rol pentru că, prin statutul de păgubit, are certitudinea că, pentru el, mai rău de 
atât nu poate fi. 

Nu este cazul să dăm azi dovadă de superficialitate pentru că, ştim din alte 
conjuncturi sau din observaţiile cu titlu general din manualele de astrologie, 
referitoare la zodia Scorpion, întotdeauna este loc de mai rău, întotdeauna ceea ce 
se răscoleşte prin Scorpion este încărcat de surprize neplăcute care îl pot duce către 
transformare, către regenerare sau către sublimare doar pe acela care a probat tărie 
de caracter, care este declarat în slujba binelui şi care nu alege compromisul pentru 
a trece pe malul celălalt al râului.  

Putem să invocăm aici faptul că în 21 noiembrie vor fi câştigaţi doar cei care 
nu se tem de sacrificii. Pe ceilalţi, ziua ar putea să-i întoarcă spre vibraţia sa 
pozitivă doar dacă apelează la un procedeu foarte simplu: întâi trebuie să vadă ceea 
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ce aşteaptă anturajul de la ei, adică să observe lucid ceea ce li se cere, pentru că apoi 
să înţeleagă pe ce nivel să acţioneze. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a adopta astăzi postul de 
gânduri. Aflăm din diverse curente religioase că postul este o modalitate de 
evoluţie, nu doar o altă denumire dată dietei. Însă puţine curente ezoterice sunt 
acelea care recomandă cu insistență oamenilor postul de gânduri şi că orice post el 
îşi va atinge eficienta dacă va fi îndeplinit în intervalul pe care ni l-am propus. Dacă 
ne propunem ca timp de 5 minute să nu gândim rău despre nimeni sau să nu ne 
gândim la nimic, rezultatul va veni după ce timpul alocat s-a consumat. Dacă ne 
propunem să ţinem acest post toată ziua va trebui să fim în tot acest interval în 
acest post de gânduri care înnobilează fiinţa şi dezveleşte sufletul, ajutându-l să se 
manifestă mult mai bine şi mai corect în această lume. 

 
Vineri, 22 noiembrie 

Vineri 22-11-2013  2:39    Luna(Can) Con (Can) Lilith 
Vineri 22-11-2013  5:48     Sun (Sco) --> Sagittarius 
Vineri 22-11-2013  5:58    Luna(Can) Con [Can] Jupiter 
Vineri 22-11-2013  9:11    Luna(Can) Sex (Vir) Mars 

 
Compromis. Nevoie de mişcare. Emoţia este disimulată. Binele este impus. 

Greutate în dialog. Obsesia trecutului. Greşeală rediscutată. Se vinde un bun 
care se va dovedi util pe viitor. Secretul ajută. Destăinuirea este aducătoare de 
probleme. Soluţii categorice. 

 
Trecerea Soarelui în Săgetător schimbă registrul vibrațional şi îi îndeamnă pe 

oameni să se exprime mult mai uşor, să fie mult mai deschişi, mai joviali, să 
aprecieze mai mult un gest frumos făcut din anturaj şi să se desprindă de această 
obsesie a trecutului indiferent prin ce mijloc. De asemenea, Soarele, trecând în 
Săgetător, ar putea să-l motiveze pe individ să se desprindă de lucrurile pe care nu 
le-a putut rezolva până acum prin disimulare, să ascundă o problemă, să-şi 
dorească să o uite, să se asocieze, să-i antreneze pe ceilalți în activităţi plăcute, 
deconectante şi prin toate acestea să uite că, deși în fiecare seară se întoarce acasă 
în atmosfera apăsătoare, neplăcută ori sărăcăcioasă, viaţa are un farmec aparte. 

Obsesia trecutului devine în 22 noiembrie o problemă grea, periculoasă care 
ar putea să-i ducă pe oameni către greşeală. Energia Săgetătorului nu este 
compatibilă cu energiile trecutului, doar dacă acestea se aşează la baza unui edificiu 
pentru a-l înnobila sau a-i oferi o strălucire în plus. Dacă acest lucru nu se întâmplă 
atunci lucrurile se inflamează, firile oamenilor înclină mult spre partea negativă şi 
în loc să se înţeleagă bine şi să se bucure de ce-i frumos oamenii se critică unii pe 
alţii, scot în evidenţă defectele celorlalți pentru a şi le ascunde pe ale lor. 

Cu alte cuvinte este bine că astăzi să ţinem un secret, să nu spunem tot sau să 
ne ajustăm discursul, comportamentul sau atitudinea în funcţie de ceea ce ni se 
cere din anturaj. Acelaşi lucru am fost îndemnaţi să facem şi în ziua anterioară, însă 
astăzi avem o energie în plus, un ajutor în plus, adică energia Soarelui în Săgetător 
care ne îndemnă către bine, către bonomie, către generozitate sau către ajutor. 
Soluţiile acestei zile sunt binefăcătoare, dar sunt şi categorice pentru că ele se 
construiesc în contrast cu energiile trecutului. Oamenii nu vor să vorbească despre 
trecut, dar fac în aşa fel încât ceea ce se întâmplă astăzi să nu semene cu ceea ce  s-
a-ntâmplat săptămâna trecut sau acum două săptămâni în urmă. 
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Din nefericire însă ziua este dominată de trei unghiuri pe care Luna le 
împlineşte (conjuncţii cu Lilith şi Jupiter şi sextil cu Marte), toate consumându-se 
dimineaţa. Asta înseamnă că în a doua parte a zilei, când Luna va fi în Perioada fără 
direcţie, lucrurile acestea negative care nu au fost stabilite de dimineaţă pe o albie 
pozitivă, cărora nu li s-a închis gura la momentul oportun, vor striga în centrul 
civic, vor invoca motivul discriminării sau vor căuta peste tot diferite motive pentru 
a se muta în altă parte, în altă localitate, în altă ţară sau pentru a-şi schimba locul 
de muncă, meseria sau cercul de prieteni. Aşa înţeleg unii să se separe de trecut 
rupându-se concret de toate lucrurile de care ar putea să-i aducă aminte, fără să se 
gândească nici măcar o secundă că s-ar putea ca viitorul spre care se îndreaptă să se 
construiască aşa cum a fost construit trecutului de care fug acum. 

Prin urmare, 22 noiembrie este o zi apăsătoare, una care este dominantă o 
anume rememorare a trecutului. Chiar dacă unii vor refuza categoric să se întoarcă 
spre evenimentele săptămânii anterioare sau a lunii octombrie vor face doar pentru 
că doresc să realizeze un contrast cu ceea ce s-a realizat atunci, nu pentru că s-au 
desprins de acesta. Unii pot să se implice în activităţi atât de decisive şi de 
categorice încât ar putea să-i aducă în pragul unor decizii impresionante. Fie că 
doresc să se mute în altă zonă a oraşului, în alta localitate sau în altă ţară, fie că 
doresc să schimbe ceva în viaţa proprie, coafura, garderoba sau cercul de prieteni 
lucrurile acestea sunt făcute cu scopul de a lăsa în urma ceea ce este apăsător din 
ceea ce s-a consumat. 

Implicându-se în aceste activităţi dinamice, mulţi vor simți nevoia să explice, 
să se destăinuie, să se justifice, să povestească celorlalţi lucruri intime. Cu cât se 
lasă mai mult antrenaţi în această tendinţă, considerând că se eliberează de 
lucrurile pe care nu le-au spus celorlalţi îşi dau seama că-şi complică şi mai mult 
viaţa, că se adâncesc şi mai mult în dificultăți relaționale pentru că anturajul nu se 
preocupă de problemele individului sau dacă se preocupă o face într-un mod 
tendenţios. Nu trebuie să neglijăm conjuncţia Lunii cu Lilith care se va consuma în 
noaptea de joi spre vineri pentru că ea va activa şi în afară orbului (toleranță), prin 
faptul că Luna, până în noaptea de vineri spre sâmbătă, va fi în Perioada fără 
direcţie, adică va duce mai departe din inerţie anumite direcţii ce vine din 
unghiurile împlinite până în jurul orei 9:00, când se consumă ultimul aspect al 
zilei, adică sextilul Luna-Marte. 

Cei care nu iau în considerare avertismentul astral vor vinde astăzi un bun şi 
vor regreta fapta de acum, dar nu foarte departe în timp, ci chiar în 2014, acela care 
se sprijină foarte mult pe experienţele lui 2013. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu cădea pradă furtunii care 
vine spre noi în ziua de 22 noiembrie. Nu este important să producem astăzi 
schimbări atât de ample, având ca motivaţie desprinderea de trecut. Trecutul are 
rolul său şi chiar dacă doare ne arată că trăim, iar dacă nu doare sau ne face să ne 
ruşinăm atunci, pentru a depăşi impasul acestei zile, este indicat să ne comportăm 
ca şi cum nu ne amintim ceea ce ni s-a-ntâmplat pentru că a lua acum o hotărâre 
atât de categorică înseamnă a săvârşi o foarte mare greşeală. 
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Sâmbătă, 23 noiembrie 
Sambata 23-11-2013  1:56    Luna(Can) --> Leo 
Sambata 23-11-2013  3:49     Sun (Sag) Tri (Leo) Moon 
Sambata 23-11-2013 14:41    Luna(Leo) Squ [Sco] North Node 
Sambata 23-11-2013 19:47    Luna(Leo) Tri [Ari] Uranus 
Sambata 23-11-2013 20:45   Venus (Cap) Sex (Sco) Saturn 

 
Disciplină. Decizii categorice. Ceea ce este util nu este şi plăcut. Luptă cu 

aparenţele. Trebuie evitate sfaturile. Valorile sufleteşti ţin de cald. Retrospectivă. 
Solitudinea este apreciată. 

 
Astăzi Venus şi Saturn îşi împlinesc un sextil, realizând o legătură între 

zodiile Scorpion şi Capricorn și devenind un element mediator în opoziţiile pe care 
Venus le face cu Jupiter şi cu Lilith. La începutul acestei săptămâni indicam faptul 
că, la un moment dat, Venus va intra în fereastra opoziţiei cu Jupiter, ipostază care 
nu este de bun augur pentru nimeni. Acum când Venus împlineşte sextilul cu 
Saturn se află și în fereastra opoziţiei cu Jupiter, aspect care se va împlini 
săptămâna viitoare. Pe lângă această opoziție, avem de parcurs şi un trigon între 
luminarii, un trigon între Luna şi Uranus, dar şi ipostaza în care Luna se află în 
careu cu Nodurile sale. Ziua devine, astfel, un argument în favoarea disciplinei, 
deciziile de acum fiind categorice pentru că oamenii luptă cu ceea ce nu le convine 
în viaţa proprie, cu ceea ce nu au înţeles sau nu au vrut să accepte din diverse 
motive. Se mai menţine însă tendinţa de a rememora trecutul, adică acea 
retrospectivă care ne creează senzaţia de neîmplinire, de nemulţumire sau de 
durere. 

Astăzi, însă, datorită sextilului dintre Venus şi Saturn solitudinea este văzută 
ca o soluţie la toate problemele. Mulţi vor considera că se încarcă cu energia 
necesară dacă se retrag, dacă-şi petrec timpul cu câţiva prieteni, nu cu toţi, dacă se 
odihnesc mai mult sau dacă îşi folosesc timpul meditând ori citind din domeniul 
preferat. 

Lucrul care transpare din unghiurile acestei zile şi care ne vin în special din 
sextilul dintre Venus şi Saturn, împlinit spre seară, constă în faptul că se 
declanşează o luptă împotriva aparenţelor. Zodia Leu atunci când este tranzitate de 
Lună intervine în întreg zodiacul cu tendinţa de a ascunde, de a disimula, de a-i 
convinge pe oameni să se arate puternici, deschişi, învingători pentru a vedea cum 
este să te simţi în această postură. De fapt, această zodie păcăleşte de aceea, atunci 
când trebuie să facă dovada cunoştinţelor, ei se pierd în detalii sau bat în retragere. 

Ziua de astăzi începe cu retragerea şi inversează puţin lucrurile pentru că 
avem de traversat şi un trigon între Luna şi Uranus, aflat în mers retrograd prin 
Berbec. În felul acesta, se poate explica, pe baza unghiurilor împlinite astăzi, de ce 
oamenii care se izolează, care abordează solitudinea se vor simţi încărcaţi de 
putere, de ce ziua de 23 noiembrie ar trebui să fie o zi de relaxare, de linişte, de 
intimitate. 

Trigonul luminariilor de pe semne de foc, aduce însă şi o anume tendinţă 
spre a afişa ceea ce nu interesează anturajul, adică să oferim sfaturi ce nu ne sunt 
cerute sau să antrenăm un număr mai mare de oameni pentru activităţi social și, 
până la urmă, tot acest eveniment să se soldeze cu un eşec. Astăzi sfaturile trebuie 
evitate, nu trebuie să le cerem şi nici să le oferim. Este indicat să ne bazăm pe ceea 
ce ştim, pe ceea ce ne amintim, pe ceea ce deţinem deja. 
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Prin urmare, 23 noiembrie este o zi importantă şi pentru această 
săptămână, dar şi pentru acest final de an 2013. Astăzi luăm contact cu disciplina şi 
este important să o privim cu simţurile deschise la maximum pentru că această 
disciplină reprezintă o invitaţie din partea destinului pentru a ne corecta anumite 
neajunsuri. Acestea pot lua înfăţişarea unor ghinioane sau pot fi nişte conflicte pe 
care nu am reuşit să le rezolvăm de-a lungul anului 2013. Pentru că 2014 se bazează 
foarte mult pe experienţele de viaţă acumulate acum, pe ceea ce am depăşit, 
asimilat sau învăţat în 2013, disciplina, un element atât de blamat, de acuzat şi de 
respins de cei mai mulţi dintre oameni, se va dovedi un balsam pentru suflet. Prin 
disciplină orice element care ne îndeamnă spre retrospectivă devine vindecător şi 
rezolvă probleme pe care în trecut nu am avut puterea necesară sau nu am avut 
timpul necesar pentru a le soluţiona. 

Cei care îmbrăţişează solitudinea îşi dau seama că valorile sufleteşti astăzi ţin 
de cald, de singurătate, ţin loc de înţelepciune şi ne înnobilează viaţa într-un mod 
surprinzător de simplu, aşa cum spune Nichita Stănescu: �Totul este simplu, atât 
de simplu, încât devine de neînţeles.” 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a rezerva ziua de 23 noiembrie 
pentru odihnă, pentru linişte, pentru solitudine. Cei care, din diverse motive, nu 
pot proceda astfel, din cauza programului de lucru sau a diferitelor activităţi pe 
care şi le-au programat din timp în această zi, atunci să folosească conjunctura 
astrală de acum prin măsură, prin modestie, prin disciplină, să fie precişi în ceea ce 
spun, în ceea ce simt, să nu judece şi să nu încadreze ce vine spre ei în prejudecăţi. 

 
Duminică, 24 noiembrie 

Duminica 24-11-2013  6:02    Luna(Leo) Squ (Sco) Mercury 
Duminica 24-11-2013  8:33    Luna(Leo) Opp (Aqu) Juno 
Duminica 24-11-2013 10:58    Luna(Leo) Squ (Sco) Saturn 
Duminica 24-11-2013 19:52     Sun (Sag) Squ (Pis) Neptune 

 
Griji inutile. Pentru că nu ne convin anumite soluţii le privim cu 

retincenţă. Celălalt este vinovat. Replici tăioase. Abordarea greşită a limbajului. 
Educaţia este salvarea. Credinţa este zdruncinată. 

 
 Finalul săptămânii ne aduce în faţa unui unghi destul de agresiv care va fi 

perceput cu mai multă duritate şi grijă de cei care lucrează cu energia sau care sunt 
agrenați într-un proces de cercetare spirituală: careul Soarelui cu Neptun. De 
asemenea, Luna, în această zi, împlineşte trei aspecte: doua careuri (cu Mercur şi, 
respectiv, Saturn) şi o opoziţie (cu Junon). 

Ziua devine reprezentativă la capitolul griji inutile. Astăzi, pentru că Soarele 
din Săgetător, deschis către conjuncturi noi, către ipostaze noi sau către mari spaţii, 
este în careu cu Neptun din domiciliu, oamenii se simt constrânși să-şi însuşească 
sau să-și perfecționeze o anumită formă de educaţie. 

Fiind vorba despre careu lucrurile se vor desfășura în interior, iar asta 
înseamnă că tot ce vine sub formă de recomandare sau ca stare de fapt a lucrurilor 
are asupra individului un efect negativ. Vom dori să învăţăm lucruri care nu se mai 
caută sau suntem îndemnaţi să consultăm informaţii care nu interesează pe 
nimeni, deci după ce ni le însuşim nu vom putea face un schimb de experiență, nu 
le vom putea împărtăşi celorlalţi. De asemenea, Neptun, fiind în domiciliu (Peşti) 
vine cu aceeaşi tendinţă de expansiune către mari spaţii şi combinaţia Săgetător-
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Pești ar putea să ne aducă în postura în care convingerile de viaţă, credinţa pe care 
o avem să fie puternic zdruncinată de anumite lucruri mărunte, de replici tăioase 
sau de situaţii pe care nu avem răbdarea necesară să le privim aşa cum ar trebui. 
Astfel, lucrurile mici devin, ca în celebrul proverb, buturuga mică, aceea care poate 
să răstoarne carul mare. Pentru că nu ne convin anumite soluţii ajungem să privim 
întregul tablou social cu retincenţă şi să considerăm că lucrurile pe care nu le 
obţinem, dacă le-am avea, ne-ar împlini. 

În asta constă acest careu dur între Soare şi Neptun şi în asta constă şi faptul 
că acesta se suprapune peste alte două careuri (Luna-Mercur şi Luna-Saturn) care 
fac din educaţie o problemă. Noi considerăm că educaţia aceea pe care o cerem este 
salvarea, însă societatea, anturajul, grupul, starea de fapt a lucrurilor ne îndeamnă 
spre altceva. 

Dacă mai luăm în calcul şi faptul că opoziţia Lunii cu Junon pe axa 
afectivităţii ne pune la grea încercare stabilitatea emoţională, ajungem în situaţia în 
care să considerăm că celălalt este vinovat şi să ducem mai departe deviza zilei 
anterioare, aceea care ne-a îndemnat să ne izolăm, să privim solitudinea ca pe o 
soluţie şi să considerăm că toate lucrurile bune, sănătatea, prosperitatea, succesul, 
faima sau liniştea nu ne vin decât prin izolare. De această dată, izolarea prin careul 
Soarelui cu Neptun este periculoasă şi îi încarcă de energie negativă pentru că 
neîmpărtăşirea temerilor, fricilor sau nemulţumirilor zdruncină fiinţa din interior 
şi o corodează. 

Prin urmare, finalul săptămânii reprezintă o mare încercare pentru noi 
toţi prin faptul că suntem încercaţi pe credinţă. Credinţa nu are însă numai 
conotaţii religioase, spirituale, ea nu este îndreptată doar către o fiinţă supremă, ci 
reprezintă un concept foarte complex care are la baza sa şi cărămizi mai mici sau le 
uneşte pe acestea cu un liant care este dat de emoţii, de educaţia venită din partea 
părinţilor sau de anumite impresii pe care ni le-am însuşit în contact cu semenii. 
Credinţa, acum, în ansamblul său, este zdruncinată de lucrurile pe care nu le 
clarificăm la timp, pe care nu le explicăm în modul adecvat pentru ca anturajul să le 
înţeleagă sau pe care nu vrem să le spunem nimănui. Prin această izolare negativă 
ajungem să credem în lucruri fără valoare, să acordăm credibilitate persoanelor 
care ne fac rău, fiinţelor penibile, entităţilor care ne vampirizează doar pentru că 
acum, în această ipostază, şi ele sunt constrânse de destin, ce-i drept pe alte motive, 
să abordeze solitudinea sau izolarea. 

S-ar putea ca mulţi să generalizeze considerând că această izolare constituie 
etalonul la care îi vor raporta toate realizările vieţii de acum încolo. Este cu atât mai 
tragic pentru cei care gândesc aşa şi, pentru cei care consultă previziunile astrale, 
este important să facă în așa fel încât să nu întâmpine ceea ce vine spre ei cu refuz, 
să nu vadă curajul prin reticenţă şi să nu-şi facă griji inutile pentru lucruri la care 
nu au acces în mod direct. A proiecta în viitor o temere fără a urmări să o corectezi 
înseamnă a crede într-un viitor nefast. A fi atent la lucrurile negative care ar putea 
să vină în sfera intimă, înseamnă a transforma aceasta negativitate în prudență, iar 
prudenţa, pe frecvenţa sextilului Venus-Saturn, dacă duce către solitudine, atunci 
va fi benefică. Temerile viitorului dacă nu ne îndeamnă să reparăm ne duc spre 
solitudinea sau izolare și vor fi puse pe frecvenţa careului Soare-Neptun care ne 
adâncesc şi mai mult în dezamăgirile pe care am putea să le avem la adresa acestor 
ipostaze pe care le traversăm sau la modul general la adresa vieţii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ţine departe de a judeca 
lucrurile pe care nu le înţelegem în modul potrivit şi, de asemenea, chiar dacă le 
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înţelegem sau avem doar impresia că le înţelegem potrivit să nu le explicăm, să nu 
le împărtăşim celorlalţi decât dacă suntem foarte convinşi că putem să facem 
lucrurile acesta. Dacă nu, atunci să ne desprindem de caracterul negativ al acestora 
şi să privim viitorul prin libertatea pe care acesta şi-o atribuie, nu să proiectăm 
spaimele prezentului pentru a considera că suntem prevăzători cu ceea ce vine spre 
noi. A fi prevăzător în faţa unui eşec nu înseamnă a-l proiecta în viitor, ci a folosi 
atenţia activa pentru a identifica această distorsiune negativă în mediu şi a o 
contracara. Cine poate să facă acest lucru se va situa pe frecvența sextilul Venus-
Saturn şi dacă, prin prudenţă, prin rezervă, prin măsură, prin modestie sau prin 
disciplină se menţine în solitudine sau îmbrăţişează izolarea atunci alegerea sa va fi 
de bun augur. 

Așadar, să nu permitem astăzi niciunui element interior său exterior să ne 
zdruncine credinţa. Cine îşi va proteja credinţa fără a se apropia de fanatism, de 
rigiditate va considera că disciplina, seriozitatea, respectul îl eliberează şi îi 
simplifica mult viaţa, nu îl împovărează. 
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25 noiembrie – 1 decembrie nu este cea mai dificilă săptămână a acestui an, 
însă poate fi cea mai complicată dintre toate celelalte săptămâni pe care le-am 
parcurs de la începutul anului până acum. Asta se întâmplă pentru că planetele 
individuale au un rol foarte important de spus, că Saturn şi Junon se întâlnesc într-
un careu, că Soarele şi Chiron îşi împlinesc careul pe care-l formează anual, iar 
Jupiter, la finalul săptămânii, împlineşte ultima conjuncţie cu Lilith de pe Rac din 
acest ciclu. 

În aparenţă, lucrurile vor părea simple şi ne vor lăsa impresia că suntem 
invadaţi cu probleme cu care ne-am mai confruntat, fie că unii intră deja în febra 
sărbătorilor sau îşi fac planuri despre ce ar trebui să-şi cumpere pentru ei sau 
pentru cei dragi, fie că se gândesc deja cu grijă că, de această dată, sărbătorile s-ar 
putea să fie puţin mai sărace decât anul trecut. Judecând după faptul că şansa, în 
această săptămână (opoziţia Venus-Jupiter) este agasată, o parte din temerile 
acestei săptămâni sunt reale. Mai este timp până la sărbători ca, în următoarele 
săptămâni, să acumulăm suficient de multe valori, să ne facem noi calcule pentru a 
ne bucura de ceea ce ne propunem. Ceea ce este important în această săptămână 
vine din faptul că ne este solicitat discernământul. De altfel, săptămână de faţă este 
un interval în care discernământul devine piatră rară, dar şi elementul care face 
diferenţa între oameni arătând care sunt aceia bogaţi în discernământ, în 
înţelepciune şi care sunt fiinţele care trăiesc pe seama celorlalţi, vampirii energetici 
sau leneşii care nu consideră că, venind aici în această lume a suferinţei, sunt 
pedepsiţi, ci, dimpotrivă, văd această existenţă ca pe o recompensă. Ei sunt liberi în 
această săptămână să-şi însuşească bunurile celorlalţi deoarece văd că dacă nu au 
obraz, dacă nu au bun simţ, dacă fac compromisuri, dacă sfidează moralitatea şi 
dacă strigă în gura mare ca ei nu cred decât în ceea ce văd, sunt lăudaţi, apreciaţi, 
trăiesc bine, nu au griji şi nici probleme majore. Exemplul lor este unul 
zdruncinător pentru cei care sunt mai slabi de îngeri şi care nu ştiu că adevărata 
bogăţie este aceea sufletească. Omul este fiinţă nemuritoare şi statutul acesta îl are 
prin spirit, nu prin corpul pe care îl elogiază în mod exagerat fiinţele limitate şi 
penibile. Corpul trebuie să-şi primească atenţia cuvenită, el trebuie respectat 
pentru că este un instrument, dar nu reprezintă esenţa fiinţei. 

Valorile esenţiale în această săptămână sunt desconsiderate, unii îşi vor 
pierde încrederea în sine dacă se uită prea mult la televizor sau dacă iau de bun 
ceea ce aud în jur sau ceea ce constată că este promovat pe diferite canale de 
informare. 

25 noiembrie – 1 decembrie trebuie să-l ajute pe individ să aibă încredere în 
ceea ce simte, să nu uite că dragostea, iubirea, sacrificiul sunt ca apa rece de izvor 
care este cu atât mai curată cu cât se află mai departe de oraş. Cine înţelege acest 
lucru va alege să se depărteze de agitaţia gândurilor sale, să-şi părăsească 
metropola pe care şi-a construit-o cu numele, cu faima, cu profesia, cu statutul, cu 
limba, cu amintirile, cu ambiţiile şi să se izoleze în răcoarea muntelui, acolo unde se 
poate întâlni cu sine şi unde îşi poate stăpâni setea de cunoaştere.  

Interiorizarea este un element esenţial în păstrarea echilibrului şi asta nu 
doar în ultima zi, când Jupiter şi Lilith îşi vor atinge gradul perfect al conjuncţiei 
lor, ci de-a lungul întregii săptămâni, pentru că vor fi multe episoade în care să fim 
antrenaţi în conflicte de proastă factură, să fim judecaţi sau evaluaţi greşit, doar 
pentru că cei din jur nu au observat că, între timp, ne-am schimbat opinia, 
orientarea, ne-am schimbat cunoştinţele sau încadrarea socială. Suntem judecaţi 
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pentru că în jur nu se vede că suntem altfel şi ne vor lăsa impresia că nu ne respectă 
dreptul la libertate sau la a trăi pe acelaşi pământ. 

Lucrurile acestea iau înfăţişarea dizarmoniei şi numai prin apelul la suflet, la 
valorile spirituale, la ceea ce nu se poate vinde şi nu se poate cumpăra, doar se 
poate dărui din bunătate sufletească, putem să trecem cu bine peste momentele 
dificile ale acestei săptămâni. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne fixa gândul sau 
sentimentul pe ideea că problemele pe care le avem acum sau atitudinile cu care nu 
suntem în rezonanţă nu constituie un element de agresiune îndreptată împotriva 
noastră, ci doar indiciul că justiţiarul, acuzatorul se află în impas. Dacă avem 
puterea să privim dincolo de acuzaţiile lui nu vom mai fi atât de zdruncinaţi de ceea 
ce auzim, vedem sau constatăm, ci ne vom ocupa de propria integritate. 

 
Luni, 25 noiembrie 

Luni 25-11-2013 10:02 Mercury (Sco) Squ (Aqu) Juno 
Luni 25-11-2013 14:10    Luna(Leo) --> Virgo 
Luni 25-11-2013 19:21    Luna(Vir) Opp (Pis) Neptune 
Luni 25-11-2013 21:27     Sun (Sag) Squ (Vir) Luna(Half Moon) 

 
Adevăruri dureroase. Secret. Inhibiţie, frustrare. Valori pierdute prin 

neatenţie. Insatisfacţie. Teamă de dragoste. Refuz. Griji pentru ziua de mâine. 
 
Prima zi a săptămânii ne pune în faţa unor adevăruri dureroase. Când 

Mercur şi Junon sunt în careu apar probleme în cuplu pe motivul nesincerităţii sau 
a nesincronizării în anumite demersuri în care cei doi ar trebui să se implice pentru 
atingerea unui ideal comun. Finalul tranzitului Lunii prin Leu, în această zi, având 
ca fundal împlinirea careului Mercur-Junon, devine o luptă cu adevărul. 

Fiecare va spune astăzi că are dreptate şi nu informaţia pe care o transferă 
este importantă, ci atitudinea refractară în fața mesajului venit din partea celorlalţi, 
nici în mijlocul zilei, când Luna va trece în Fecioară, lucrurile nu se vor schimba 
pentru că ea va avea de împlinit o opoziției cu Neptun, apoi va împlini faza de 
Ultimul Pătrar punând o mare greutate pe energia zodiei Săgetător pe care Soarele 
încearcă să o transmită acum, prin trecerea sa pe primele grade din acest semn. 

Dacă opoziţia Lunii cu Neptun îi îndeamnă pe oameni să fie reţinuţi, să se 
simtă inhibaţi, frustrați, careul Mercur-Junon le lăsa impresia acestora că, prin 
reţinerile în voia cărora se lasă, pierd valori importante. Unii vor spune că au trecut 
prin aşa ceva pentru că au fost neatenţi. Alţii, pentru că nu sunt iubiţi şi nefiind 
iubiţi rătăcesc în derivă prin societate, fără a se ataşa de vreo persoană şi fără a 
avea cu nimeni un schimb profund. Alţii, însă, se gândesc la faptul că perspectiva 
este tristă, nu-i încurajează, se tem pentru poziţia pe care o au, se tem pentru 
viitorul lor, îşi fac griji pentru ziua de mâine şi din această cauză refuză tot ceea ce 
există în jur. 

25 noiembrie nu conţine doar careul pe care Mercur îl trimite spre Junon din 
Vărsător care le agasează nevoia de libertate sau le idealizează libertatea, ci ne 
aflăm în continuare în fereastra opoziţiei dintre Venus şi Jupiter, aceea care se va 
împlini joi, 28 noiembrie. Este ultimul aspect stresant între benefici de anul acesta 
şi ceea ce parcurgem în această săptămână, în care conjuncturile acestei zile au un 
rol important, ține de sentimentul că ne aflăm în faţa unui eşec. Unii vor pune acest 
lucru pe faptul că muncesc prea mult sau că se simt constrânşi de probleme pe care 
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nu le pot rezolva ori pentru că norocul este ocupat de altceva, că este implicat în 
alte situaţii, în alte conjuncturi ori că se află tot timpul în ograda celorlalţi. Această 
opoziţie este mediată de Saturn din Scorpion şi toată absenţa norocului, tot acest 
factor negativ care îl pune la încercare pe individ se axează foarte mult pe dorinţa 
de putere. Oamenii acum nu-şi doresc puterea, dar îşi doresc armonia, iar armonia 
pe care şi-o doresc nu poate fi îndeplinită decât dacă dispun de o putere 
suplimentară. Voalat, practic, ajung tot aici, îşi îndreaptă atenţia tot către forţă, 
către putere şi, atunci când consideră că anturajul este cauza problemelor, atunci 
când se tem pentru viitor sau nu au suficientă încredere în dragoste, totul se 
rezumă la abuzul de putere pe care l-au probat anterior. Cei care sunt echilibraţi 
vor privi opoziţia beneficilor ca pe un prilej de a înţelege că această lume nu este 
plină numai de bucurii şi satisfacţii, ci ne pune şi în faţa unor încercări importante 
pentru a ne căli spiritul, pentru a ne face mai profunzi, mai încrezători în viaţă şi 
pentru a descoperi lucrurile esenţiale. 

Prin urmare, 25 noiembrie este o zi care ne pune pe o rută ocolitoare în 
drumul către soluţie. Adevărurile zilei de 25 noiembrie sunt dureroase pentru că ele 
nu beneficiază de şansa întâmplării. Mulţi s-au obişnuiţi să lase anumite situații la 
voia întâmplării că, poate, până la urmă, s-or rezolva şi confundă acest dezinteres, 
această deposedare de putere cu şansa sau norocul. Acum, când cei doi benefici 
sunt ocupaţi cu altceva, oamenii văd care este energia lor, cât de pozitivi sunt, cât 
de puternici, văd dacă pot să construiască ipostaze benefice, dacă pot să transmute 
şi să sublimeze energia suferinţei, energiile inferioare în oportunităţi, văd dacă pot 
să transforme prin voinţa proprie o situaţie nefericită, săracă într-una fericită, 
bogată în înţelesuri. 

Ziua va avea o componentă afectivă evidentă prin faptul că va lega atenţia de 
problemele acute. Cei care sunt înţelepţi sau măcar atenţi, vor observa că multe 
dintre problemele pe care le au acum se datorează jocului puterii, fie că au renunţat 
la putere în situaţi anterioare, lăsând anumite conjuncturi la voia întâmplării, fie că 
nu au dorit să ia parte la aceste situaţii în modul în care societatea i-a îndemnat. 

Întreaga zi ne va pune la încercare prin faptul că ne va expune grijilor inutile. 
Ne vom face griji pentru ziua de mâine pentru că idealizăm libertatea sau fericirea 
în relaţii şi considerăm că dacă această idee pe care ne-o formăm despre relaţiile 
ideale, despre armonie sau despre relaţii simple, relaxată, este controlată de 
aparența lucrurilor înseamnă că nu vom avea parte de armonie, de mulţumire sau 
încântare, iar asta înseamnă că vom da dovadă de multă rigiditate şi de aici vor veni 
problemele zilei. În asta constă cea mai importantă problemă a zilei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de faptele 
bune. Cei care fac fapte bune pentru a se afirma şi a-şi folosi o energie personală în 
direcţia aceasta devin câştigaţi, devin fiinţe care probează că folosesc procesul 
alchimiei interioare în scop benefic şi demonstrează prin aceste fapte speciale că 
sunt fiinţe superioare, nu doar beneficiari ai unor energii superioare în virtutea 
unei arme pozitive sau în virtutea unui noroc conjunctural. 
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Marţi, 26 noiembrie 
Marti 26-11-2013  2:20    Luna(Vir) Sex [Sco] North Node 
Marti 26-11-2013  3:54 Mercury (Sco) Con (Sco) Saturn 
Marti 26-11-2013  8:08    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 
Marti 26-11-2013  9:56    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 
Marti 26-11-2013 22:41    Luna(Vir) Sex (Sco) Saturn 

 
Disciplină. Eficienţă prin atenţie, memorie, studiu. Trecutul oferă soluţii. 

Putere de a răbda. Încrederea că suferinţa înnobilează. Rigoare. Regula 
salvează. Teama devitalizează. Înţelegeri speciale aplicate propriei fiinţe. 

 
Multe din conjuncturile zilei anterioare vor fi blocate în trecut şi intrăm în 26 

noiembrie cu alte speranţe, cu alte gânduri, preschimbaţi de procesul alchimiei 
interioare pe care , ce-i drept, cei mai mulți dintre oameni îl realizează la un nivel 
minim, în timpul somnului. 

Noaptea de luni spre marţi, prin faptul că aduce împlinirea sextilului pe care 
Luna îl împlineşte cu Capul Dragonului, prin care se mediază tendinţa Nodurilor, 
apoi prin împlinirea conjuncţiei dintre Mercur şi Saturn, aduce omului mintea cea 
de pe urmă sau dă viaţă conceptului �noaptea este un sfetnic bun�. Noaptea de luni 
spre marţi devine, în felul acesta, una magică, prin care oamenii fac apel la o atenţie 
pe care nu o pot controla în starea de veghe, la memorie ori la o putere adânc 
inserată în subconştient la care se face apel în situaţii limite. Mercur şi Saturn, prin 
conjuncţia lor, de-a lungul zilei de 26 noiembrie îi va apropia pe oameni, de 
plăcerea studiului, de atenţia de a lucra cu instrument abstracte, de luciditate sau 
de a folosi cunoştinţe acumulate anterior, dar, de această dată, într-o direcţie 
practică, pentru a duce pe mai departe anumite demersuri care au stagnat în ziua 
anterioară sau care au fost deviate de pe traseul lor din cauza unor tulburări de 
factură emoţională. 

Problemele zilei anterioare plutesc în continuare însă nu ne vom preocupa 
acum de ele, ci doar de regulă, de disciplină, doar de a pune în aplicare soluţiile 
care să contrabalanseze un neajuns, o suferinţă, o problemă. 

Multe din soluţiile acestei zile sunt tangente la disciplină, la rigoare şi, atunci 
când sunt puse în aplicare, pe oameni îi ia valul şi muncesc prea mult, se 
concentrează mai mult decât sunt obişnuiţi să o facă, pierd prea mult timp într-un 
studiu sau aleargă prin prea multe magazine, ajungând în mijlocul zilei să constate 
o scădere a stării de vitalitate ori că sunt prea obosiţi, dar să se simtă înnobilaţi 
pentru că au înţeles că se află în posesia unor informaţii din aplicarea cărora ar 
putea ca viaţa lor să se schimbe sau să fie îndulcită puţin. Datorită conjuncţiei 
dintre Mercur şi Saturn, dar şi pentru că aceste două planete sunt acum în mers 
direct şi trimit trigoane către Jupiter, mediindu-se opoziţia Jupiter şi Venus, 26 
noiembrie devine una dintre cele mai speciale, importante şi eficiente zile ale lunii 
noiembrie. Astăzi, nu doar disciplina este cea care ne salvează, nu doar puterea de a 
găsi soluţii în locuri cele mai neaşteptate, mai neobişnuite, ci faptul că din 
experienţele anterioare oamenii au învăţat că în situaţii de genul acesta trebuie să 
procedeze într-un anumit fel: unii se lasă umiliţi, alţii se mobilizează, unii pleacă 
fruntea în faţa celor puternici, alţii doresc să-i convingă pe ceilalţi că sunt puternici. 
Se depăşeşte o limită a inhibiţiei, a fricii, a lipsei de putere şi se face apel la o putere 
ascunsă din folosirea căreia mulți reuşesc să se ridice deasupra condiţiei lor şi să 
pună în aplicare soluţii foarte bune. 
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În seara acestei zile, Luna şi Saturn vor fi într-un sextil şi oamenii sunt 
încurajaţi să gândească în perspectivă soluţiile pe care le-au văzut astăzi. Când vine 
vorba de destin, când soluţiile acestei zile sunt particularizate la nivelul stării de 
vitalitate ei vor observa că perspectiva acestora nu este foarte mare, ci ele sunt 
aplicate doar la nivelul acestei zile. Va avea perspectivă în timp tot ce ţine însă de 
un probatoriu sau de descoperirea anumitor informaţii secrete care să întărească 
psihicul individului, care să-i consolideze anumite elemente de caracter. 

Prin urmare, 26 noiembrie este o zi eficientă în care se va face apel la 
atenţie, la memorie, în care oamenii se vor apropia mai mult de studiu, dar nu 
oricum, ci prin identificarea în mediul ambiant a acestor situaţii, evenimente sau 
oportunităţi care să le consolideze starea de fapt, care să-i ducă dincolo de anumite 
limite ale inhibiţiei sau ale ruşinii ori să îi ajute să facă apel la o forţă subtilă pe care 
o invocă doar în situaţii limită. 

Este puţin probabil ca în starea de veghe să se poată realiza cu succes acest 
apel, de aceea noaptea de luni spre marţi va fi un sfetnic bun şi le va aduce acestora 
o relaxare sau o limpezire a ideilor în aşa fel încât contactul cu informația să 
confere putere ori timpul să poată fi folosit mai eficient sau mentalul individului să 
fie orientat către lucrurile esenţiale, pentru cei care au de îndeplinit diferite 
activtăți nocturne. 

Cei care nu sunt egoişti şi care nu hrănesc fiecare pas al fiinţei lor cu nevoia 
câştigului imediat, prin acest contact cu abstractul de acum care devine practic pe 
mai târziu, vor avea parte de beneficii substanţiale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa sufletul, mintea sau 
celelalte structuri ale fiinţei, pentru cei care le conștientizează, să fie inundate de 
alte informaţii şi să nu ne temem de abstract pentru că întotdeauna contactul cu 
abstractul, fără a abuza de acesta şi fără a-i impune acestuia limitele concretului, a 
însemnat progresul fiinţei umane. 

 
Miercuri, 27 noiembrie 

Miercuri 27-11-2013  0:55    Luna(Vir) Sex (Sco) Mercury 
Miercuri 27-11-2013  2:39    Luna(Vir) Tri (Cap) Venus 
Miercuri 27-11-2013  3:18    Luna(Vir) Sex (Can) Lilith 
Miercuri 27-11-2013  4:49    Luna(Vir) Sex [Can] Jupiter 
Miercuri 27-11-2013 13:43    Luna(Vir) Con (Vir) Mars 
Miercuri 27-11-2013 15:58   Venus (Cap) Opp (Can) Lilith 
Miercuri 27-11-2013 23:06 Mercury (Sco) Tri (Can) Lilith 
Miercuri 27-11-2013 23:59    Luna(Vir) --> Libra 

 
Dezamăgire. Rigiditate. Suspiciuni. Soluţii prin compromisuri dulci, 

consum din rezervele suplimentare. Încurajare. Seriozitatea are de suferit. 
Norocul ţine dacă nu este împărtăşit. Solitudinea vindecă. 

 
27 noiembrie este o zi de contradicţie. Astăzi Venus va fi în opoziţie cu Lilith, 

iar Mercur va fi în trigon cu acest element astral. Asta înseamnă că acolo unde 
sentimentul este rănit, bruscat, marginalizat, acolo mintea găseşte soluţiile 
miraculoase şi va dori să le pună în aplicare pentru a construi relaţii solide ori 
pentru a repara ipostaze sau conjuncturi pe care le-a stricat pe parcursul acestei 
luni. 

Astăzi, în ultima zi de Fecioară (Lună în Fecioară) Luna va avea de împlinit 
două aspecte pozitive, adică trei sextile (cu Mercur, cu Lilith şi cu Jupiter) un trigon 
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(cu Venus) şi în mijlocul zilei va trece prin conjuncţia cu Marte. Va părăsi zodia 
Fecioară, intrând în Balanţă chiar la miezul nopţii, iar asta înseamnă că în a doua 
parte a zilei vom fi cu toţii în perioada fără direcţie, căutând să punem în aplicare 
soluţii imposibile sau să transformăm energia abstractă într-o energie a 
concretului, fără a avea vreo idee despre cum se realizează acest procedeu sau unde 
ne va duce. 

La vedere ziua va slăbi puţin încordarea care a venit spre noi în 26 noiembrie 
însă ne îndeamnă către soluţii dulci, către compromisuri care să ne promită 
preschimbări miraculoase sau ne îndeamnă să vindem seriozitatea pe plăceri de 
moment. Cei care sunt înţelepţi, cei care citesc în mod corect conjuncturile astrale 
vor observa că, de această dată, pentru că şi Jupiter este agasat de relaţia cu Lilith, 
dar şi Venus, norocul este pervertit şi cea mai bună soluţie pe care am putea să o 
abordăm acum este solitudinea. Unii vor fi încurajaţi să se izoleze ori să se 
desprindă de anumite relaţii pe care le-au explorat până acum ori pur şi simplu să 
le lase în părăsire pe motiv că a sosit momentul să se ocupe de probleme personale 
care au acum un termen urgent, să mai slăbească puţin întâlnirile, contactele ori 
preocupările care l-au consumat până acum. Nu este o simplă idee, ci toate 
unghiurile acestei zile îl încurajează în sensul acesta, îndreptându-i atenţia către 
lucrurile mici, către câştigurile minore, către avantajele nesemnificative pentru a-i 
lăsa impresia că lucrează cu întregul context astral, că acţionează asupra întregului 
destin pentru a-l preschimba, pentru a-l modifica şi a-i da o direcţie pozitivă. 

Pentru că acolo unde Venus intervine negativ în unghiuri are lor şi un contact 
cu indecența, cu vulgaritatea sau cu promiscuitatea, este indicat astăzi, pentru cei 
care vor să-şi salveze norocul, să nu împărtăşească secrete, să nu se lase păcăliţi de 
relaxarea atmosferei în care activează pentru că scopul acestei relaxări este acela de 
a vampiriza, de a extrage informaţii care nu trebuiesc împărtăşite sau care, ajunse 
într-o zonă în care individul nu are control, să se transforme urgent în bârfa, în 
defăimare, ceea ce îi va crea individului un puternic disconfort. Cei care aleg să-şi 
oblăduiască rănile în solitudine vor observa că aceasta este soluţia care-i vindecă şi 
nu rigiditatea îi constrânge să se îndrepte în direcția aceasta, ci un noroc la care 
Luna neagră, cea care acţionează acum în zona concretului, nu poate ajunge. Astăzi 
norocul vine din ipostaze abstracte ce sunt coordonate de conjuncturile astrale, dar 
nu în mod intenţionat, ci, pentru că toate unghiurile care activează acum pun o 
mare greutate pe zona concretului, ca o consecință a înțelegerii sau a acceptării 
realității, fără a lupta cu ea. Cel care reuşeşte să-şi smulgă mentalul, atenţia din 
caracterul dramatic al evenimentelor concrete şi care evadează în abstract 
descoperă că numai de acolo se poate umple de bucurie şi încântare. 

Nu trebuie să-i fie frică gândindu-se că, în faţa acestui abstract, îşi va pierde 
controlul şi că, de fapt, se apropie de limita dintre normal şi patologic pentru că în 
planul real problemele sunt foarte mari. Aceasta constituie o evadare care este 
înscrisă în programul de evoluţiei al fiinţei umane, aşa cum este înscris somnul că 
program de refacere şi, în acelaşi timp, de reconectare. Evadarea din concret și 
contactul cu abstractul înseamnă acum traversarea unei ipostaze de reparaţie. Aşa 
se întâmplă şi cu nevoia pentru somn sau nevoia de relaxare. Aici, în această lume, 
toate realizările se obţin printr-un consum intens, toate lucrurile sunt accelerate şi 
de aceea este nevoie ca, periodic, să facem apel la acest program de reparare. 

Prin urmare, 27 noiembrie este o zi în care ne aflăm în contact cu 
abstractul. Mulţi vor face apel la abstract ca o evadare din concretul care îi apasă 
foarte mult. Au prea multe probleme, se confruntă cu disfuncţii organice, cu 
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probleme de factură materială ori pur şi simplu sunt asaltaţi de anumite ipostaze 
sociale care se traduc prin sarcini suplimentare, umilinţe, marginalizări, refuzuri 
sau ameninţări care să le ducă atenţia într-o zonă a grijii, a spaimei, a 
compromisului. Ei aleg să se izoleze de toate acestea considerând că scapă de 
durere. Durerea este elementul de referinţă al acestei zile şi, în egală măsură, este şi 
indicatorul care să ne spună în ce zonă ne situăm astăzi şi tot ea ne arată gradul de 
uzură. 

Lucrurile acestea neobişnuite care vin spre noi astăzi trebuiesc privite cu 
maximă seriozitate şi lăsate să ne antreneze în direcţia aceasta. Astăzi nu ne 
confruntăm doar cu ipostaza în care beneficii sunt agasaţi, ci constatăm că suntem 
într-o fereastră a unui altfel de noroc. Soarele şi Uranus se află în aplicaţia 
trigonului lor şi nu doar atât, ci aceşti protagonişti ai teatrului astral participă, 
împreună cu Pluton şi Chiron, la construirea unei configuraţii numită Nivovala. 
Constrângerile sociale, problemele pe care le traversăm de câţiva ani încoace, 
acelea pe care le considerăm acum drept cauze ale unor afecţiuni organice sau a 
unor deviaţii de la planurile iniţiale, de la destin, adică a unor modificări esenţiale 
produse în destinul personal, ne oferă şi reversul medaliei, deci posibilitatea de a 
trăi aceste conjuncturi la modul concentrat pentru a câştiga timp şi a ajunge mai 
repede la destinaţie. 

Astăzi nu ajungem la destinaţie, dar printr-un exerciţiu mental ne aflăm în 
preajma acesteia pentru a fi în contact cu informaţia ei. De aceea, contactul cu 
finalitatea trigonului Soare-Uranus (libertate, expresivitate, creativitate, 
independenta) înseamnă abstract şi cei care lucrează cu energia, care au mai fost 
atinşi până acum de astfel de trăiri se vor simţi înnobilaţi şi vor avea din nou o 
dovadă a faptului că întotdeauna contactul cu abstractul înseamnă nu doar 
evadarea din prezent şi depăşirea ipostazei conflictelor cotidiene, ci atingerea 
progresului. 

Trebuie să fim conştienţi că lucrurile mici astăzi ne distrag atenţia de pe 
problemele esenţiale şi pentru a ne menţine viziunea de ansamblu şi a nu ne rătăci 
pe căi mici, înguste şi periculoase trebuie să permitem abstractului să se manifeste. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a practica astăzi postul de 
gânduri. A pune stop pe fluctuaţiile mentale, înseamnă a permite fiinţei să fie 
invadată de soluţiile reale, nu doar la problemele cu care se confruntă, ci şi la 
impasul existenţial în care se află acum. 

 



Săptămâna 25 noiembrie – 1 decembrie 2013        Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 21 noiembrie  2013, ora 11:30 

Joi, 28 noiembrie 
Joi 28-11-2013  4:45 Mercury (Sco) Sex (Cap) Venus 
Joi 28-11-2013  9:23 Mercury (Sco) Tri [Can] Jupiter 
Joi 28-11-2013 11:42     Sun (Sag) Sex (Lib) Moon 
Joi 28-11-2013 14:00   Venus (Cap) Opp [Can] Jupiter 
Joi 28-11-2013 16:09    Luna(Lib) Opp [Ari] Uranus 
Joi 28-11-2013 18:42    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 

 
Regretul este privit ca un lux. Dezamăgirile sunt confundate cu 

înţelepciunea de viaţă. Ceea ce am câştigat în intimitate devine o mare putere. 
Pierderi prin rigiditate. Sentimentul este cântărit. Demersurile publice obosesc. 
Viaţa socială devine o greutate. Convingerea că armonia vine prin solitudine, 
interiorizare, abandon, ruptură, despărţire. 

 
28 noiembrie poate deveni o zi celebră la capitolul combinaţii pozitive şi 

negative. Astăzi Mercur şi Venus devin vedete pentru că, pe de o parte ele se afla în 
sextil, iar de partea cealaltă fiecare va avea de împlinit câte un trigon sau o opoziţiei 
cu Jupiter. Asta înseamnă că dintre acestea două Mercur ar putea să se remarce 
prin soluţii miraculoase în probleme ce au fost puse până acum pe seama norocului 
sau care aduc în viaţa socială o anume greutate. Asta se întâmplă pentru că Mercur 
din Scorpion va media opoziţia pe care Venus şi Jupiter o împlinesc, lăsându-le 
oamenilor impresia fie că greutăţile ne sunt date pentru a fi rezolvate, fie pentru a 
ieşi în evidență prin soluţii imediate la probleme delicate. 

Oricum ar fi, demersurile sociale astăzi îi consumă pe oameni şi îi duc în 
ipostaza în care să nu se bucure de realizări sau să demonstreze celorlalţi că oricât 
de grea sau complicată poate fi viaţa, ei se pot detaşa de toate aceste lucruri 
apăsătoare. 

Aşadar, tandemul dintre bine şi rău nu va face astăzi decât să hrănească 
dezamăgirile, mai ales acolo unde acestea sunt confundate cu înţelepciunea de 
viaţă. Cei care sunt rezervaţi, care privesc cu reţinere anumite transformări sociale, 
o impresie bună sau a abordare a educaţiei ca pe o ultimă etapă într-un demers, vor 
avea susţinerea astrală acum pentru a vedea cu luciditate ori de sus problemele 
vieţii sau bucuriile acesteia. Chiar dacă în continuare avem activă  Nicovala formată 
de Soare, Pluton, Chiron sau Uranus, Mercur din Scorpion le aduce oamenilor 
astăzi mai multă isteţime decât pot duce. Asta înseamnă că s-ar putea ca unii să 
vadă în jur situaţii care să nu le convină, să afle adevăruri prea dureroase ca să le 
poată digera şi mai ales să privească profunzimile spirituale sau beneficiile care vin 
de acolo ca pe o altă încercare a vieţii. Aceasta constituie însă şi marea problemă a 
zilei de 28 noiembrie, de a pune realizările la care s-a munciţi în ultimele 
săptămâni sau chiar din ultimele luni pe picior de egalitate cu beneficiile obţinute 
prin avantajul spontaneităţii. 

Lucrurile acestea sunt total diferite între ele, dar şi faţă de cele care s-au 
consumat în săptămânile anterioare, dacă le privim ca pe un tot unitar. Dacă în 
primul caz avem de-a face cu un destin care lucrează din aproape în aproape pentru 
realizări imediate, în celălalt ne confruntăm cu beneficii ale unei karme pozitive 
care, în acest moment, alege să se manifeste prin spontaneitate, adică fără a-şi 
anunţa venirea. 

Opoziţia lui Venus cu Jupiter reprezintă o ipostază de rigiditatea. Unii se 
gândesc că nu mai pot reuşi împreună, ci doar separat şi abordează această 
individualitate cu o anume încrâncenare. Se întâmplă asta pentru că Luna, abia 
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intrată în Balanţă, nu reuşeşte să-i îndemne pe oameni să fie armonioşi, calculaţi, 
inteligenţi sau deschişi către ceea ce este frumos, ci ea se expune nesiguranţei 
pentru că se opune lui Uranus sau îşi aminteşte de lucrurile pe care nu a reuşit să le 
depăşească în această viaţă ori devine hiperrealistă în faţa unor probleme de 
patrimoniu. 

Cu alte cuvinte, beneficiile zilei de 28 noiembrie ar putea să-i pună pe unii în 
dificultate, să îi aducă în postura în care să primească ceea ce nu au cerut, ceea ce 
nu au nevoie, dar să nu li se ofere acestora ceea ce nu au solicitat. Ei trebuie sa 
joace teatru, să se bucure că trăiesc şi, în felul acesta, să accepte o anume etichetă 
pusă de cineva din jur. Această ipostază îi îndeamnă pe cei care primesc ceea ce nu 
au cerut să cântărească sentimentele, să-şi impună să se controleze foarte bine 
pentru că grupul, de această dată, pune o mare presiune pe individ. 

Prin urmare, 28 noiembrie este o zi puternică, apăsătoare care ne poate 
aduce în faţa unor ipostaze ambivalente. Dacă vorbim de beneficii, atunci acestea 
vin prin educaţie, printr-un flux informaţional care este îndreptat către un 
beneficiar, dat de o persoană sau un grup, însă riscul oboselii, a rutinei a 
dezgustului sau a refuzului este inerent. Defectul acestei zile vine din faptul că va fi 
mai evident pentru cei care mizează în continuare pe noroc. Norocul este acum 
ocupat cu alte probleme, nu mai supraveghează demersurile individuale ale fiecărei 
persoane, pentru a completa până la semn acolo unde individul nu se poate ajuta 
de unul singur.  

În felul acesta, combinaţiile dintre bine şi rău le aduce oamenilor 
convingerea că armonia nu poate veni decât acolo unde este protejată cu toate 
eforturile. Acolo unde este abordată solitudinea, interiorizarea, acolo o legătură, o 
relaţie, o colaborare este ruptă poate chiar definitiv. 

Există însă şi oameni care se tem de aceste decizii categorice pentru că ştiu că 
sunt uşor de înduplecat sau cad foarte uşor pradă tentaţiilor venite din confort sau 
dintr-un bine social. Aceştia vor aborda solitudinea în alt mod, adică îşi vor permite 
doar lor înşişi că nu se vor mai implica în altfel de demersuri şi că au nevoie ca viaţa 
să meargă mai departe în alt mod decât s-a-ntâmplat până acum. Dacă ne referim 
la pierderi atunci acestea vor fi consumate acum tot prin rigiditate. Aşadar, 
echilibrul zilei de 28 noiembrie este unul foarte delicat, foarte sensibil, foarte 
subţire şi nu trebuie să ne jucăm cu destinul, cu deciziile, nu trebuie să luăm 
lucrurile în sens personal, nu trebuie să mizăm pe noroc atunci când criticăm 
grupul său când ne declarăm împotriva unui adversar foarte puternic. De partea 
cealaltă beneficiul poartă în el şi o undă de linguşeala, în sensul că astăzi cuvântul 
�Mulţumesc� are cu totul şi cu totul alte conotaţii şi ar putea să fie tradus nu prin 
recunoştinţă, ci prin încântarea sau bucuria pe care o simte un escroc atunci când a 
păcălit pe cineva. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu avea astăzi aşteptări din 
partea nimănui şi de a ne ţine departe și de bucuriile încărcate de compromisuri, 
dar şi faţă de criticile care sunt îndreptate spre noi cu scopul de a zdruncina o bază, 
o convingere sau o colaborare. 
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Vineri, 29 noiembrie 
Vineri 29-11-2013  6:49    Luna(Lib) Tri (Aqu) Juno 
Vineri 29-11-2013 11:15    Luna(Lib) Squ (Can) Lilith 
Vineri 29-11-2013 11:55    Luna(Lib) Squ [Can] Jupiter 
Vineri 29-11-2013 13:13    Luna(Lib) Squ (Cap) Venus 
Vineri 29-11-2013 15:24  Saturn (Sco) Squ (Aqu) Juno 

 
Neglijenţă în relaţii. Reporturi profesionale delicate. Suspiciuni. 

Neîncrederea în partenerii de dialog. Refuzul ajutorului în stabilizarea 
planurilor de viitor. Disconfort conjugal. 

 
Pentru că agitaţia zilei anterioare s-a mai diminuat un pic, astăzi, Luna, în 

ultima sa zi de Balanţă îi aduce pe oameni în faţa unor probleme pe care le 
recunosc uşor. Astăzi, Luna participă la trei careuri (cu Jupiter, cu Lilith şi altul cu 
Venus) devenind focar în careul în T pe semne cardinale pe care-l împlineşte cu 
aceşti protagonişti. 

Dimineaţa, înainte de a lua parte la acest episod negativ, Luna trimite un 
trigon către Junon şi doreşte să-i asigure pe oameni că acolo unde există libertate 
în gândire, sentimente curate, inspiraţie, acolo lucrurile nu vor mai fi stabilizate pe 
refuz sau pe complicaţii de natură conjugală. 

Ziua va fi însă dominată de împlinirea unui unghi care-i va apăsa pe oameni 
în segmentul relaţiilor. Saturn şi Junon vor fi în careu, dar nu doar astăzi, pentru că 
acest unghi s-a construit în timp, astăzi atingând doar gradul perfect. Acest careu 
între înţeleptul Saturn şi melancolica Junon aduce neîncredere în partenerii de 
dialog sau complicaţii de natură profesională care pot fi explorate într-o zonă 
negativă, aceea care ar putea să-i îndemne pe oameni să se refuze unii pe alţii, dar 
nu la modul general, ci să-şi refuze acel partener care, pe viitor, ar putea să-l ajute 
cel mai mult. Această atitudine negativă poate sugera neglijență în relaţii, însă ea 
vine pe fondul unei agresiuni care a solicitat individul de la începutul săptămânii 
până acum şi nu trebuie privit în modul acesta. Oamenii vor gândi aşa chiar se vor 
acuza pe această idee însă cei care aprofundează vor observa că, de fapt, lucrurile 
sunt dominate de un anume disconfort vizibil mai mult în schimburile de 
informaţii, de obiecte sau în alte tipuri de interacţiuni care apar între oameni. 

Faptul că Venus din Capricorn, lezată de opoziţia cu Jupiter (plăcerile 
personale sunt constrânse să se adapteze unor standarde exterioare), ridică un 
sextil cu Saturn, guvernatorul semnului pe care-l tranzitează, dar se află și în careu 
cu Luna, cea care trece prin domiciliul său (Balanţa) îi duce pe oameni către o zonă 
a neîncrederii. Neîncrederea poate fi explorată în mod neaşteptat şi nu se va 
stabbiliza doar la nivelul partenerilor de dialog, ci doar aşa va debuta, Mulţi vor 
considera că sentimentele lor nu sunt potrivite pentru nivelul de înţelegere al celor 
din preajmă şi atunci se disimulează sau devin critici ori îi privesc pe aceştia ca şi 
cum în viața lor nu au avut de-a face cu fiinţe care se exprimă articulat. 

Prin urmare, 29 noiembrie este o zi marcată de disconfort. În realitate, 
disconfortul de astăzi este dominat de faptul că s-au depăşit etape. Din cauza 
problemelor, a disconfortului, a neînţelegerilor sau a unor disfuncții de natură 
organizatorică oamenii au pierdut anumite informații pe drum sau nu s-au mai 
sincronizat aşa cum ar fi trebuit pentru a le transfera, pentru a duce mai deoparte 
un mesaj sau pentru a consolida legăturile care le au cu cei din comunitate pentru 
a-şi îndeplini un ideal. Au sărit aceste etape şi nu şi-au dat seama, iar acum au 
ajuns într-un impas judecându-i pe ceilalţi, după informaţiile pe care le aveau acum 
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două, trei săptămâni sau acum o lună. Între timp, partenerii de dialog şi-au 
schimbat atitudinea, iar ei sunt ultimii care află. În felul acesta, oamenii ajung la 
concluzia că îi părăseşte norocul, că nu au parte de lucrurile pe care le invocă, pe 
care le cer sau pentru care au lucrat cu atât de multă insistenţă. Dacă îşi aduc acasă 
problemele din zona socială atunci va apărea şi un anume disconfort conjugal, 
pentru că acolo lucrurile ar trebui să se bazeze dupa cum au fost formulate 
jurămintele ori cu mici ajustări în raport cu vârsta, nici într-un caz prin confortul 
dat de conveniențele sociale. 

Pentru că oameni sunt defazaţi, vor refuza ajutorul celor din jur, pe motiv că 
nu asta au cerut. Dacă ar face un efort să înţeleagă ce s-a-ntâmplat între timp cu cei 
din jur, care au fost interacţiunile pe care le-au traversat în ultima perioadă, atunci 
nu ar mai fi atât de încrâncenaţi pe viaţă şi ar accepta ajutorul în stabilirea 
planurilor de viitor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a acorda astăzi oamenilor 
credibilitate. Nu trebuie să-i acuzăm şi nici să-i învinuim pentru ceea ce ştim 
despre ei, ci doar pentru ceea ce vedem şi nu este conform cu ceea ce se consumă 
acum în prezent. Cine raportează ceea ce vede acum la ceea ce ştie că ar fi trebuit să 
vadă pierde din vedere etapa transformării prin care au trecut cei din preajmă şi pe 
care el nu le-a ştiut. Refuzând să-i judecăm pe cei din jur, privindu-i aşa cum sunt, 
le dăm dreptul să se transforme şi îi ajutăm să se stabilizeze în această 
transformare, să nu le fie ruşine de noile energii cu care intră în contact, de noile 
reacţii pe care le au sau noile sentimente. Acestea sunt ca micile plăntuţe care sunt 
transportate din cuburile nutritive undeva într-o grădină. Ele trebuie udate și 
hrănite după nevoile pe care le au acum, în această grădină, nu după nevoile pe 
care le-ar fi avut, anterior, când își aveau rădăcina înfiptă într-un cub nutritiv. 

 
Sâmbătă, 30 noiembrie 

Sambata 30-11-2013  6:02    Luna(Lib) --> Scorpio 
Sambata 30-11-2013 10:38    Luna(Sco) Tri (Pis) Neptune 
Sambata 30-11-2013 16:16    Luna(Sco) Con [Sco] North Node 
Sambata 30-11-2013 20:25     Sun (Sag) Tri [Ari] Uranus 
Sambata 30-11-2013 21:49    Luna(Sco) Tri (Pis) Chiron 
Sambata 30-11-2013 23:34    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 

 
Eliberare de obligaţii sociale. Finalizări care încurajează încrederea în 

sine. Independenţa este privită printr-un nou început. Drumuri noi. Speranţe 
puternice. Vindecare prin forţa interioară. Progres. 

 
Deşi astăzi Luna nu împlineşte niciun aspect negativ, ba, în plus, Soarele 

împlineşte şi el un trigon cu Uranus, ziua nu este atât de benefică pe cât ne-am 
aştepta. Asta se întâmplă pentru că în prima sa zi de Scorpion, Luna devine mult 
prea critică şi mult prea pretenţioasă pentru ce poate obţine din cele câteva 
unghiuri care se împlinesc astăzi. 

Dacă oamenii şi-au diminua aşteptările atunci lucrurile s-ar orienta către un 
făgaş normal, către bucurie, încântare şi multe dintre cele care s-ar putea întâmpla 
astăzi ar compensa neajunsurile pe care le-am obținut de la începutul săptămânii 
până acum. Lucrul pe care îl vom observa însă chiar de dimineaţă va fi dat de 
eliberare de obligaţiile sociale. Unii vor considera că a sosit momentul să o ia pe alt 
drum, pe altă cărare, să nu se mai streseze atât de mult cu problemele sociale, să fie 
mai deschiși mai degajaţi, mai volubili sau mai puternici în a aborda anumite 
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situaţii care până acum au speriat. Dintr-odată devin rigizi, mai siguri pe ei sau 
formulează ţinte îndrăzneţe care să-i distragă de la grijile obişnuite. Va avea tot 
aportul astral pentru aceasta şi trigonul Soarelui cu Uranus îi va îndemna să spere 
în mod paradoxal din disperare. 

De aceea ziua nu poate fi benefică întru totul, de aceea acest trigon între 
Soarele şi Uranus va deveni slujba unor ambiţii prea limitate, prea egoiste sau prea 
închistate pentru a putea să aducă un progres substanţial. Va aduce un progres, va 
aduce vindecare, va duce un strop de indecență şi o picătură de încredere, însă dacă 
Luna nu ar fi fost în Scorpion lucrurile acestea ar fi fost explorate cu mai multă 
îndrăzneală, cu mai mult curaj şi rezultatele ar fi fost mult mai bune. De această 
dată, lumina este îndreptată către străfundurile pământului, să răscolească 
secretele ascunse prin peşteri ori să sperie monştri care nu au avut de-a face până 
cum cu aşa ceva. Rolul luminii nu este acela de a speria, ci de a asigura deschidere 
şi vizibilitate. 

Vibraţiile acestei zile ar trebuie să-i ducă pe oameni puţin mai departe decât 
s-a-ntâmplat până acum. Însă puţini vor fi aceia care vor continua demersurile 
acestei săptămâni pentru că nu vor fi mulţi cei care le vor înţelege aşa cum vin.  

Pentru că aceste vibraţii să fie aprofundate se cere pregătire specială, o 
deschidere anume către zona vieţii spirituale, pentru a putea privi o agresiune sau 
un atac în mod obiectiv, de a nu lua în mod personal şi de a considera, spre 
exemplu, cum se-ntâmplă în zilele anterioare, că, între timp, oamenii s-au schimbat 
şi trebuie judecaţi, analizaţi sau apreciaţi după ceea ce sunt acum. Nu după ceea ce 
erau în momentul în care ne-am despărţit de ei. 

Cei care reuşesc să privească obiectiv tot acest context pot avea parte de un 
progres substanţial. Ceilalţi, însă dacă vor să scape de probleme şi nu să se răzbune, 
atunci simt că au nevoie să o aia de la capăt şi nu văd altă soluţie decât cu un alt 
anturaj, cu alte preocupări, cu altă meserie sau în altă locaţie. Ei îşi vor folosi 
elanul, deschidere, entuziasmul, curajul sau aspiraţia pentru a-şi construi o nouă 
casă nu pentru a şi-o repara pe cea pe care o are deja. În acest moment, pentru că 
sunt zdruncinați de atât de multe probleme pe care nu au reuşit să le controleze în 
modul adecvat, uită de faptul că nu abandonează doar nişte pereţi, ci tot ceea ce 
există în interior, nu-şi abandonează doar un demers pe care nu-l pot duce mai 
departe, ci o serie întreagă de impresii, de emoţii, de amintiri, de legături adică un 
întreg patrimoniu psihoemoţional care nu poate fi transferat dincolo pentru că nu 
se potriveşte noilor idealuri. 

Prin urmare, 30 noiembrie este o altă zi în care norocul i-a părăsit pe 
oameni pentru că opoziţia beneficilor, în situaţia în care Jupiter o are pe Lilith în 
coasta sa, îi duce pe oameni la tulburări de idei, de imagine, la a vedea binele în faţă 
şi de a se comporta ca şi cum acesta nu există, doar pentru că la un moment dat i s-
a părut interesant să trateze cu indiferenţă ceva. 

Cei care sunt înţelepţi şi care au reuşit să încadreze adecvat anumite 
probleme care s-au manifestată de luni încoace vor fi surprinşi atunci când îi vor 
vedea pe cei din jur sfidând şansa, norocul, chiar dacă acum, acestea nu constituie 
elemente novatoare, ci doar rămăşiţele unor ipostaze mai vechi. Şi aşa este puţin şi 
dacă mai este şi risipit atunci avem de-a face cu oameni care au probleme de 
judecată, probleme cu autocontrolul şi care privesc trecutul ca pe o haină rea şi 
murdară pe care din lene din comoditate nu doresc să o spele. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi de mai multe 
ori dacă am fi tentaţi să o luăm pe un drum nou. Deciziile categorice ale zilei de 30 
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noiembrie sunt dispuse să sărăcească un patrimoniu individual pe care l-am 
construit cu mare efort şi sârguinţă. Nu trebuie să distrugem întreaga locuinţa doar 
pentru că un perete s-a fisurat, ci dacă ne interesează stabilitatea întregii 
construcţii să reparăm locul respectiv şi să continuăm să trăim acolo. Cei care 
reuşesc să revigoreze relaţiile astăzi, vor fi câştigaţi şi vor descoperi că personajele 
negative care i-au frământat atât de mult în ultima vreme nu sunt aşa cum i-au 
văzut. 

 
Duminică, 1 decembrie 

Duminica  1-12-2013  7:40     Sun (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Duminica  1-12-2013 11:18    Luna (Sco) Con (Sco) Saturn 
Duminica  1-12-2013 12:03    Luna (Sco) Squ (Aqu) Juno 
Duminica  1-12-2013 12:07 Jupiter [Can] Con (Can) Lilith 
Duminica  1-12-2013 15:15    Luna (Sco) Tri [Can] Jupiter 
Duminica  1-12-2013 15:17    Luna (Sco) Tri (Can) Lilith 
Duminica  1-12-2013 19:10    Luna (Sco) Sex (Cap) Venus 

 
Declaraţii mincinoase. Comportament înşelător. Disimulare. Continuarea 

unor demersuri negative iniţiate în vara lui 2013. Rebutul este prezentat ca 
rebutul produsului de lux. Răspunderea ne împovărează cu problemele 
celorlalţi. Explorarea epuizării nervoase. Criticism exagerat. Judecata sterilă. 

 
Am ajuns şi la finalul săptămânii adică în momentul în care Soarele şi Chiron 

îşi formează de ceva vreme careul, dar şi momentul în care Jupiter şi Lilith îşi 
definitivează încă o conjuncţie, de această dată cu Jupiter retrograd, îndemnându-i 
pe oameni să îmbrăţişeze minciuna, simularea, aroganţa, comportamentul 
înşelător sau să se submineze unii pe alţii afişându-se în bunul samaritean sau 
erijându-se în salvatori ai omenirii. 

În această ultimă zi a săptămânii şi primă zi a lunii decembrie, oameni îşi vor 
atribui roluri care să-i înşele pe ceilalţi, care să creeze impresii false, pentru că, în 
realitate, vor să fugă de răspundere, se simt împovăraţi, poate chiar de binele 
autentic pe care-l au chiar dacă el se află în cantitate foarte mică. Li se va părea 
mult mai convingătoare o replică spusă teatral afişată cu un anume joc de scenă, 
decât un adevăr care producă efecte mai târziu. 

Dacă Soarele în careu cu Chiron le conferă oamenilor o anume slăbire 
organică, îndemnându-i să se consume foarte mult pentru lucruri minore apoi să se 
trezească fără energie în demersuri mai meci, conjuncţia pe care Jupiter şi Lilith o 
vor împlini înseamnă eşec social sau declaraţii mincinoase ori demersuri de 
zdruncin al unei societăţi bazată pe înşelătorie, pe fraudă, pe hoţie sau pe inginerii 
financiare. 

Pentru că aceasta conjuncţie se produce pe axa Capricorn-Rac, în situaţie în 
care de câţiva ani buni îi avem pe Pluton acolo care ştie foarte bine să gestioneze 
resursele, dar şi pentru că acum în această perioadă beneficii sunt în opoziţie, şansa 
de a salva un obiect de patrimoniu naţional, de a proteja o zonă, este răstălmăcită şi 
orientată împotriva celui păgubit, scoţând în evidenţă o judecată penibilă, poate 
chiar sterilă, încărcată de criticism sau de tensiune nervoasă. 

În această primă zi a lunii decembrie, când noi, românii, sărbătorim o zi 
importantă a istoriei noastre, unghiurile astrale ne îndemnă să privim rebutul că pe 
un produs de lux. Prin faptul că Lilith acum se află în conjuncţie cu Jupiter şi în 
trigon cu Saturn oamenii se vor simţi lipsiţi de protecţie. Vor avea probleme în a se 
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simţi în siguranţă în societate sau acasă pentru că fie se învinuiesc de anumite 
excese pe care le-au săvârşit anterior, fie că nu-şi pot controla anumite temeri. De 
asemenea, ei îşi dau seama că demersurile sociale sunt fidele înşelătoriei sau hoţiei 
şi se simt răspunzători de faptul că în trecut nu au dat dovadă de atât de multă 
luciditate, de înţelegere sau de obiectivitate. 

Pentru că nu este prima dată când anul acesta Jupiter şi Lilith se întâlnesc, 
acum, la începutul lunii decembrie, apar episoade care reprezintă continuarea unor 
demersuri negative ce au fost iniţiate încă din vara lui 2013. S-ar putea ca anumite 
situaţii sau ipostaze să treacă printr-o criză, anumitor lideri să li se fi promis 
susţinere, iar acum, pentru aceeaşi susținere ei va trebui să facă o nouă serie de 
compromisuri. 

Pentru că este vorba despre Jupiter în Rac atunci putem să invocăm şi 
segmentul credinţei, al religiei, al spiritualităţii care prin reprezentaţii săi lansează 
semnale de decădere morală, întorcându-se împotriva celor pe care ar trebui să-i 
păstorească. Ceea ce vine spre noi acum, în 1 decembrie, nu este corect, nici bun şi 
asta îi îndeamnă pe mulți să dezvolte o atitudine antisocială prin desconsiderarea 
valorile de grup şi consolidarea valorilor individuale. Aceasta inversiune îi promite 
individului satisfacţie şi succes însă individul care obţine câştigul și avantajul în 
felul acesta nu va şti că peste timp Lilith se va întoarce împotriva sa şi îl va expune 
judecăţii grupului. 

Prin urmare, finalul acestei săptămâni ne aduce în faţa unor întâmplări cu 
care ne-am mai întâlnit, unele dintre ele, generate de ipostaze astrale, au fost 
vizibile şi în vara acestui an, altele se întâmplă în fiecare an şi sunt prilejuite de 
Ziua Naţională. Conjuncturile astrale ale acestei zile nu avantajează însă 
moralitatea, obiectivitatea şi nici respectul faţă de valorile strămoşeşti, ci 
transformă toată această ipostază într-un teatru de prost gust în care cel care minte 
mai mult să fie mai apreciat, mai iubit, mai îndrăgit, mai aplaudat, mai puternic. 
Asta se întâmplă, nu doar pentru că Jupiter şi Lilith sunt în conjuncţie, ci şi pentru 
că acum aceasta se produce când Luna se află în cădere şi suportul spiritual, moral, 
venit pe cale instituţională lipseşte sau este transformat într-un bici aspru care îl 
ajută pe enoriaş să-şi ispăşească păcatele, dar care îl va pune în mare dificultate în 
viaţa laică. Invocăm aici inversarea lucrurilor cu atât mai mult cu cât demersurile 
care se sprijină pe declaraţiile acestei zile sau care vor depinde foarte mult de ceea 
ce s-a spus, s-a declarat sau s-a stabilit acum merg spre agresarea poporului, a 
naţiunii, spre conturarea unui disconfort social menit să menţină la înălţime 
minciuna, hoţia şi prefăcătoria. Aceste predispoziţii astrale se adresează tuturor 
celor care se află în postura de lider, indiferent că au funcţia de şef de scară său şef 
al statului. 

Acolo unde statutul, funcţia îi cere individului să fie răspunzător, contextul 
astral îl îndeamnă pe individ spre beneficii rapide nemeritate, adică să-şi 
însuşească din bunul comun, fără să aibă obraz, fără să aibă mustrări de conştiinţă, 
fără să le fie câtuşi de puţin teamă de o vreo sancţiune. 

Cel care îşi însuşeşte în această zi bunul celorlalţi, fie că o face prin imagine, 
prin declaraţie sau pur şi simplu bagă mâna în buzunarul celuilalt, va trebui să 
plătească în viitorul apropiat, nu foarte departe în timp, cu aceeaşi atitudine din 
partea celui care îl agresează. Se întâmplă însă ca astăzi aroganţa să fie mult prea 
mare. Cel care refuză să considere că o face într-un mod în care nu va fi niciodată 
descoperit. Asta se explică din punct de vedere astral prin faptul că aceasta pare să 
fie ultima conjuncție a lui Jupiter cu Lilith pe Rac, pentru că Jupiter va fi retrograd 
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până în martie şi la puţin timp de la revenirea acestuia la mersul direct, Lilith va 
păşi în zodia următoare, în Leu, şi nu va mai fi ajunsă din urmă de Jupiter în 
următoarea perioadă directă pentru a repara ceea ce strică acum. 

Forţele astrală au propriul lor mecanism şi, în mijlocul anului următor, când 
Uranus din Berbec va împlini un trigon cu Lilith din Leu, aceştia se vor denunţa 
singuri, îşi vor recunoaşte vina, fie şi numai parţial, însă va fi deajuns, va fi 
suficientă o singură păsărică, aceea care le va ieși din gură, pentru că în cel mai 
scurt timp ea să creeze un stol. 

Luând în considerare aceste unghiuri care pun o mare greutatea asupra 
individului la zi de sărbătoare, recomandarea pentru această zi este aceea de a ne 
opri din treburile cotidiene, de a închide televizorul, de a închide calculatorul şi de 
a spune o rugăciune pentru neamul românesc. Uniţi prin rugăciune vom fi mult 
mai puternici decât suntem acum dezbinaţi prin suferinţă. 
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2-8 decembrie este o săptămână de ruptură. Mulţi vor privi Luna nouă din 3 
decembrie, apoi intrarea lui Mercur în Săgetător din 5 decembrie sau careul lui 
Mercur cu Neptun din 6 decembrie şi intrarea lui Marte în Balanţă din 7 decembrie 
ca pe niște ipostaze în care doresc să preia din nou controlul şi să-şi alunge 
duşmanul de pe moşie. Aceste descinderi sunt periculoase pentru că vor face în aşa 
fel încât, până la finalul demersului negativ pe care îl iniţiază, cel care declanşează 
această suită de situaţii, va deveni victimă. 

Se va vorbi mult, despre orice, în special din 5 decembrie încolo, de când 
Mercur va intra pe Săgetător, însă elementul cel mai periculos al acestei săptămâni 
va sta în faptul că va delimita două mari intervale pe care le parcurgem acum. Pe de 
o parte, se încheie tranzitul lui Marte în Fecioară, care a adus probleme de factură 
administrativă, noi proiecte care păcălesc opinia publică, firma, naţiunea, noi 
asocieri care duc la sărăcirea elementelor situate la finalul demersului sau la 
periferia structurii şi, de partea cealaltă, intrarea lui Marte în Balanţă care 
înseamnă conflictul cu armonia pe care am încercat să o protejăm de la începutul 
anului 2013 până acum. 

Astfel, începând cu intrarea lui Marte în Balanţă, oamenii vor fi constrânşi să 
risipească valorile, să ceară drepturi pe care nu le merită ori să-şi atribuie roluri 
mesianice, adâncindu-se şi mai mult în compromis sau deviind de la cale. Marte în 
Balanţă aduce revendicări pe motivul dreptăţii care, în timp, se vor transforma în 
avantaje personale nemeritate. 

2-8 decembrie 2013 ne va îndemna să privim puterea ca pe un avantaj şi, în 
egală măsură, ne va tenta cu folosirea ei împotriva celor din preajmă, împotriva 
persoanelor care ar putea în viitorul apropiat să se ridice prin fapte bune. Cei care 
nu sunt atenţi devin personaje negative în mediul de apartenenţă dorind să facă 
dreptate. Acum, în această săptămână, dreptatea nu este apreciată, ea trebuie 
privită prin instrumentele spirituale din care provine, nu să fie cerută cu insistenţă 
prin acţiuni. Faptele tangente la dreptate vor constitui punctul slab al acestei 
săptămâni şi toate evenimentele vor gravita în jurul abuzului de putere motivat 
prin: �A sosit momentul să se facă dreptate�, �A sosit momentul adevărului�. 

Cei care studiază astrologia şi urmăresc conjuncturile acestei săptămâni vor 
înţelege că nu acesta este momentul adevărului. Nu Marte în exil (Balanţa) are 
puterea de a aduce adevărul, ci are puterea, împreună cu un tranzit foarte rapid al 
lui Mercur prin Săgetător, de doar 19 zile, să-şi bulverseze pe cei din jur încât 
nimeni să nu mai ştie ce este adevăr şi ce este minciună. 

Ca recomandare, ar fi indicat să parcurgem această săptămână prin post de 
gânduri, post alimentar sau post afectiv, să ne sustragem tuturor acestor impulsuri 
revendicative pentru că ele se transformă brusc în energii negative și nu avem încă 
suportul astral şi, poate, nici experiența necesară, să lucrăm cu elemente atât de 
periculoase şi de negative care pot apărea din faptul că li se permit acestor demoni 
să iasă din interior. Mulţi vor fi păcăliţi pentru că îi vor vedea doar ca pe nişte 
musculiţe nevinovate care îşi caută agitate un loc pe care să se aşeze. Cei care vor fi 
hotărâţi şi disciplinaţi în această atitudine vor câştiga un mare avantaj în această 
săptămână de care vor profita până pe 26 iulie 2014. 
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Luni, 2 decembrie 
Luni  2-12-2013  0:36    Luna (Sco) Con (Sco) Mercury 
Luni  2-12-2013  3:33    Luna (Sco) Sex (Vir) Mars 
Luni  2-12-2013  8:31    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Luni  2-12-2013 12:53    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Luni  2-12-2013 22:38    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 
Luni  2-12-2013 23:29    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 

 
Puteri suplimentare. Înţelegere. Depăşirea unor limite stabilite prin 

neputinţă. Curaj în a aplica. Griji faţă de excesele celorlalţi. Efort pentru ridicarea 
standardelor. Adoptarea unei atitudini noi. 

 
Finalul tranzitului Lunii prin Scorpion va aduce în noaptea de duminică spre 

luni o concentrare de idei care îi va pune la grea încercare pe cei care nu sunt 
obişnuiţi să lucreze cu instrumentele abstracte. Pentru aceşti oameni comuni 
conjuncţia Lunii cu Mercur le poate aduce vise complicate, bizare, însă doar cel 
care descoperă că imaginea are şi o componentă afectivă va reuşi să vadă că 
mesajul său este acum unul premonitoriu. Astfel, prin contactul cu acest gen de 
înţelegeri oamenii, pentru o scurtă perioadă de timp, simt că au puteri 
suplimentare, că înţeleg fenomenul vieţii altfel ori, într-o dispunere prozaică, 
înţeleg episoadele săptămânii anterioare, ca şi cum au fost treziţi brusc la realitate. 

Noaptea de duminică spre luni îi va împărţi pe oameni în două categorii: 
1. cei comuni care îşi vor amplifica de-a lungul acestei zile dramele 

săptămânii anterioare prin faptul că nu-şi vor putea opri strigătul interior, durerea 
și nemulţumirea care vin din contactul cu informaţia; 

2. cei cu o putere de expresie peste medie pentru care rememorarea, 
introspecţia ori senzaţiile stranii ale nopţii de duminică spre luni îi vor înnobila şi îi 
vor motiva şi mai mult să lase în urma ceea ce doare, înspăimântă sau 
nemulţumeşte. 

Abia când Luna va trece în Săgetător, când puterea şi expresia ei va aduce la 
lumină impulsuri pe linia clarificării, abia atunci oamenii vor considera că, 
folosindu-se de ceea ce au a sosit momentul să adopte o atitudine nouă, să se 
deschidă către alte forme de înţelegere, să asculte o altă muzică, să schimbe 
magazinul de unde îşi făcea aprovizionările de ani de zile ori să se oprească din 
agitaţia cotidiană şi să-şi permită să VADĂ, adică să urmărească oamenii, copacii, 
să simtă vântul care le mângâie obrazul să se bucure de lumină şi asta fără a pune 
peste acesta greutatea lipsurilor, stresul ceasului ori neplăcerile cauzate de anumite 
afecţiuni ori de frig. 

Oferindu-şi acest drept la a trăi, oamenii îşi vor folosi puterea pentru a ridica 
standardul de a trăi ori îşi vor construi planuri de viitor prin intermediul acestor 
impresii armonioase. Puterea oamenilor vine din interacţiune cu mediul, tocmai de 
aceea forţa gândului care caută are nevoie de blândeţea universului, de protecţia 
lui, de zone molcome, puternice pentru a-l ajuta să se regenereze, aşa cum un copil 
care după ce a alergat toată ziua şi s-a bucurat de jocul său seară are nevoie de 
mângâierea caldă a mamei, de îmbrăţişarea ei, de siguranţa care i-o transmite 
contactul cu sursa puterii lui. 

De la prânz încolo Luna va trece prin careul cu Neptun, prin trigonul cu 
Uranus şi apoi prin careul cu Chiron, iar asta înseamnă comunicare neobişnuită 
pentru a anula limita, angoasa, dizarmonia sau boala. Pentru a face acest lucru este 
însă nevoie de curaj sau măcar de puţin mai multă îndrăzneală decât am probat 
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până acum pentru că de multe ori s-a dovedit că înţelegerea, mai ales când vine 
vorba de un unghi stresant la care participă Neptun sau Chiron, aşa ca acum, atinge 
zone dureroase ale fiinţei. 

Prin urmare, debutul săptămânii va surveni într-un ton aparte. Se va face 
apel la puterea individului de a se detaşa și înţelegerea unor fapte care s-au 
consumat în săptămâna anterioară ori care îl frământă pe individ de mult timp. 
Îndreptându-se spre exterior, mulţi îşi vor face griji pentru excesele celorlalţi, 
considerând că dacă ei înţeleg în mod obligatoriu şi ceilalţi trebuie să procedeze la 
fel. Înţelegere trebuie să-i ducă pe oameni spre a face recomandări, spre a arăta 
lumina de la capătul tunelului nu să-i constrângă pe ceilalţi să îi calce pe urme, apoi 
să-i susţină traseul său prin convingeri ori printr-o altă formă de plată. Viaţa este 
şir întreg de interacţiuni, iar rezultanta, adică experienţă, nu poate să-i fie 
individului folositor decât prin înţelegere.  

Astfel, apelul la trecut, adâncirea percepţiei într-o zonă care conţine 
problemele care cer acum soluţionare urgentă, ar putea să le aducă oamenilor 
astăzi aminte de teamă, de grijile cele mai mari ori de faptul că procedează greşit, 
că se uită într-o altă direcţie decât ar fi trebuit. Pentru că se trece azi prin trigonul 
Lunii cu Uranus, mulţi, în special în a doua parte a zilei, se vor simţi în formă, 
îndrăzneţi, încurajaţi să se implice în tot felul de activităţi, însă, imediat ce dau de 
probleme, se contractă, se tulbură şi îşi pierd cheful de viaţă. Nu acesta este scopul, 
pentru că suntem îndemnaţi să ne întoarcem spre aceste rădăcini, nu să le 
smulgem, ci să le udăm cu o altfel de apă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări azi care ne sunt 
zidurile, în ce ne-am consumat până acum, pe ce material ne-am risipit energia şi 
ce anume ne-a îndemnat să fim atât de siguri că zidul a însemnat protecţie, 
siguranţă, linişte. 

 
Marţi, 3 decembrie 

Marti  3-12-2013  2:22     Sun (Sag) Con (Sag) Luna (New Moon) 
Marti  3-12-2013 14:14    Luna (Sag) Sex (Aqu) Juno 
Marti  3-12-2013 18:34 Mercury (Sco) Sex (Vir) Mars 

 
Libertate. Cuvântul vindecă. Seninătate. Direcţiile sunt separate. 

Încurajare. Experimentarea este binevenită. Investigaţie. Analiză. Putere prin 
concentrarea ideilor. Studiu. Regulă care devine puternică prin scris, prin 
împărtăşire. 

 
Azi Mercur şi Marte vor fi în sextil şi realizările zilei anterioare vor fi 

investigate într-un alt plan care, iniţial, ni se va părea asemănător celui din ziua 
anterioară, însă pe măsură ce ne apropiem de finalul zilei devenim mai conştienţi 
că azi, faţă de ieri, lucrăm mai mult cu dorinţele decât cu ceea ce s-a stabilizat pe 
destin că eroare, greşeală sau problemă. 

În felul acesta, 3 decembrie ne invadează cu speranţa că, până la urmă, 
libertatea nu este o utopie, că putem deveni mai siguri, mai independenţi, adică să 
avem mai puține greutăţi pe umeri prin deciziile simple pe care le adoptăm acum, 
în acest moment. Mulţi descoperă astăzi că faptele bune nu se primesc prin media 
lor, că noi faţă de creaţiile proprii procedăm aşa cum procedează Fiinţa Supremă, 
cea care ne număra unul câte unul. Valoarea medie este un proces artificial şi el se 
susţine pe un etalon subiectiv, acela care susţine adesea neputinţa analizatorului de 
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a se fixa unilateral pe fiecare dintre piese. Nu este nevoie să facem fapte 
excepţionale, pentru a ni le compensa pe cele rele, ci faptele rele sunt smulse cu tot 
cu rădăcini pentru a pune în loc altceva. Dacă privim aceste fapte prin medie, nu le 
putem vindeca, de aceea ideea de a compensa o faptă rea cu una bună constituie 
mai curând un troc, acela care, în privinţa valorilor spirituale, nu funcţionează. 

Recepţia mutuală a lui Mercur cu Marte (Scorpionul reprezintă domiciliul 
nocturn al lui Marte) ne îndeamnă să ne ridicăm mari semne despre calitatea vieţii, 
fără să ne punem deloc problema că poate singurul vinovat în toată această ecuaţie 
este “media”. De aceea ideile astăzi se îndreaptă către separare, de aceea suntem 
îndemnaţi să explorăm, să investigăm, să cercetăm în locuri ascunse, să fim curioşi 
despre ce se întâmplă cu ceilalţi, despre ce trebuie să facem pentru a ne creşte 
productivitatea muncii, pentru a fi mai buni în ceea ce facem, dar pe zona socială 
rezultatele să nu se schimbe. 

În privinţa evoluţiei spirituale, media este o eroare. Ea ar putea cel mult să-l 
ajute pe individ să revină pe zona de mijloc, de acolo de unde să-şi vadă 
patrimoniul personal (faptele bune şi rele împreună cu rezultatele lor) în mod 
singular. La fel cum în mişcare, în procesul muncii sau în alte activităţi, fiinţa 
umană nu poate fi privită ca o medie, ci ea foloseşte pe rând, mâinile, picioarele, 
creierul sau alte procese care acţionează de la locul lor fără să le apropie în vreun fel 
de acest concept de mediu, la fel faptele noastre, dacă le dorim purificate trebuie să 
le privim disparat. Nu putem considera că, dacă ne-a intrat un spine în picior, 
putem să-l lăsăm acolo pe motiv că media suprafeţei înţepate ne spune că acesta 
este un fapt minor. Corpul nostru, mentalul și spiritul nu au noţiunea de medie şi 
cei care îşi agresează fiinţă cu acest artificiu devin astăzi irascibili, îngânduraţi 
constatând că deşi ştiu atât de multe, nu le foloseşte la nimic. Media, în loc să 
simplifice, complică şi mai mult datele problemei, aducând o eroare părţilor 
componente care sunt perfecte în sine şi care nu au nevoie să fie învăluite, păcălite 
sau fragmentate pentru a fi convinse că fac parte din sistemul potrivit. 

Azi trecem şi prin Luna nouă, iar această tendinţă de a ne apropia de 
simplitate, de regulile firescului, a firii, a naturii ne conferă o putere specială şi ne 
depărtează de teamă că elementele complexe nu pot fi investigate. Cei care se întorc 
la faptele simple reuşesc să intre astăzi în contact cu o forţă specială a gândurilor, 
să vadă esenţialul, să se exprime de o manieră mult mai eficientă şi să guste din 
isteţime, din inspiraţie la o intensitate mult superioară zilelor anterioare. 
Procedând aşa descoperă că îşi pot stabili reguli pe care să le poată aplica, că îşi pot 
pune legăminte care să nu-i mai ducă spre tristeţe ori constrângere şi să se simtă nu 
cu lanţuri în jur, ci cu bijuterii frumoase, care schimbă strălucirea corpului şi 
percepţia celorlalţi. 

Lună nouă de astăzi ne ajută să ne reinventam valorile pe care pan acum le-
am folosit greşit şi să ne concentrăm mai bine pe ideile care să ne ducă spre soluţii 
bune, spre eficiență, spre câştig sau avantaj ori spre a înfrunta o problemă şi a o 
transforma în avantaj propriu. Beneficii sunt în continuare lezaţi prin opoziţie, dar 
şi prin impactul Lunii negre asupra lor, lăsându-ne impresia că nu ne putem baza 
pe nimeni în afară de noi înşine. Faptul că în cazul Lunii noi această dispunere a 
beneficilor se află pe casele IV-X ne reduce spectrul preocupărilor la segmentul 
familiei şi la ce anume din zona socială a agasat acest sector în trecutul apropiat. 
Încrederea se câştigă astăzi prin încercări şi pentru că, prin relaţia de sextil dintre 
Lună şi Junon, se pune mult accent pe modul cum îi privim pe ceilalţi, pe 
atitudinea pe care ne-o permitem faţă de cei din jur, fiecare va avea parte de 
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beneficii pe măsură puteri sale de a rămâne pozitiv în intenţia sa de a-şi face viaţa 
mai bună, nu de a găsi vinovaţi, nu de a porni o vânătoare de vrăjitoare pentru a 
ascunde proprii demoni. 

Prin urmare, 3 decembrie va fi o zi de reculegere. Astăzi libertatea va avea 
conotaţii stranii. Unii îşi vor căuta puterile pe care le-au lăsat în trecut, în relaţii 
care s-au consumat abuziv sau doar prin mândrie, alţii vor dori să rupă aceste 
lanţuri ale neputinţei considerând că a sosit momentul să pună piciorul în prag şi 
să clarifice pentru totdeuna cine a fost vinovat de un eşec pe care l-au parcurs în 
săptămânile anterioare. 

Ziua de Lună nouă este însă un prilej special de a pune în pământ seminţe 
bune. De aceea astăzi apelul la vindecare va fi condiţionat de cât de clar vom alege 
să vedem lucrurile şi cât de realist. O faptă rea nu va fi scoasă cu o faptă bună, ci 
prin procedee specifice, adică prin înţelegerea ei şi abordarea unui mecanism care 
să garanteze că nu va mai fi repetată. Dacă vom continua să credem că avem suflete 
curate, dacă dăm de mâncare celor pe care-i lovim nu facem decât să ne hrănim 
fiinţa cu idei artificiale care vor îmbolnăvi sufletul şi-l vor face să semene vânt, 
minţindu-se că e nevoie de răcoare şi să se considere o victimă a destinului când va 
veni timpul să culeagă furtună. Cine seamănă vânt pe Lună nouă cât de curând va 
culege furtună şi asta nu doar prin acţiunile dure pe care ar putea să le îndrepte 
spre ceilalţi, ci şi prin atitudinile bolnăvicioase pe care le îndreptăm faţă de noi 
înşine. 

Prin faptul că azi Mercur şi Marte se află într-o recepţie mutuală va face din 
sextilul lor un instrument de investigaţie. Ceea ce observăm, constatăm sau ne iese 
în întâmpinare este apăsător, dur, complex şi cu cât ne fixăm ideile pe ceea ce l-a 
creat cu atât devin mai periculoase sau apăsătoare. Greşeala, eroarea, răutatea, 
invidia cer oglinzi pentru a se topi. Dacă unui asemenea defect îi arăţi un bloc de 10 
etaje ele vor spune „Ia uite ce mare sunt!�, care le pui în faţa unor forţe de 
distrugere teribile ei vor spune „Am cea mai mare putere. Nu se pune nimeni cu 
mine!�. Dacă pui defectele în faţa unei oglinzi ele se vor autodevora căutând să-şi 
găsească valoarea şi puterea prin auto interogarea �ce sunt?�. 

Fiinţa în ansamblu, nu media părţilor componente, ci suma lor, se va  
întreaba „cine sunt?”, în timp ce un defect se va întreba tot timpul „Ce sunt?”. 
Astfel, introspecţia ne poate ajuta prin genul acesta de raportare să fim puternici 
prin sumă, nu medie, adică să fim Întreguri nu Compensaţii. 

Evenimentele comune ale acestei zile vor trece brusc într-un plan superior 
dacă gândul riguros, disciplinat, atent asupra adevărului şi avânt astăzi un ajutor de 
nădejde în Oglindă vor face parte din alaiul de la curte. Modestia nu înseamnă 
mizerie şi nici sărăcie, ci înseamnă simplitate şi putere din spirit. De aceea cei care 
hrănesc defectele ca pe purici vor considera că modestia este pentru proşti, iar 
diminuarea patrimoniului, a averii la nivelul strictelor necesităţi o pedeapsă din 
partea destinului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa azi de idei care 
să ne smulgă mentalul din materialismul abuziv în care am ales să-l abandonăm, 
gândindu-ne, spre exemplu, de ce florile, ca specii, sunt mai bătrâne decât oamenii, 
de ce Dumnezeu, care a pornit Creația de la imaginea perfecțiunii Sale, a ales să 
atinga acest stadiu doar prin Om sau coordonând simţurile spre alte zone legându-
ne la ochi în timpul unui procedeu, realizându-l doar cu o mână ș.a.m.d. 
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Miercuri, 4 decembrie 
Miercuri  4-12-2013  5:45    Luna (Sag) Squ (Vir) Mars 
Miercuri  4-12-2013  8:49    Luna (Sag) --> Capricorn 
Miercuri  4-12-2013 13:07    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Miercuri  4-12-2013 17:56    Luna (Cap) Sex [Sco] North Node 
Miercuri  4-12-2013 22:38    Luna (Cap) Squ [Ari] Uranus 
Miercuri  4-12-2013 23:33    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

 
Metodă. Disciplină. Sarcini suplimentare. Ţintele sunt înşelătoare. 

Mobilizarea ne sporeşte încrederea în sine. Obsesia controlului schimba ordinea 
priorităţilor. Teama de complex. Ruptură într-o zonă neesenţială. 

 
Astăzi lucrurile se simplifică şi, pentru că Luna va trece în Capricorn, vom fi 

mai indulgenţi cu regulile, cu limitele şi mai detaşaţi de oameni. Pentru cei care 
sunt preocupaţi să lucreze cu oamenii, care în general sunt mai indulgenţi, cărora le 
place să interacţioneze, această schimbare de registru îi va pune în dificultate. Nu 
se vor simţi confortabil şi ceea ce în prima zi a săptămânii a însemnat privilegiu, 
astăzi devine constrângere, fiind tentaţi să dea vina pe faptul că evenimentele zilei 
de ieri şi-au pus asupra lor o amprentă negativă. Pentru a nu-şi distruge dragostea 
prin muncă, efort, printr-o viziune ori printr-o dependență vor visa că şi cum se vor 
afla deja la capătul liniei şi acolo se desfăşoară întreaga scenă. Aici vom observa că 
o parte din direcţiile afective ale zilei anterioare vor fi explorate mai departe, asta 
doar pentru a compensa un deficit. 

Pentru că Luna şi Capul Dragonului se află acum în sextil, dar nu se mediază 
tendinţa Nodurilor, ci doar se constată, prin alte mijloace, prin alte instrumente ori 
prin intermediul altor persoane o realitate de fapt, ceea ce avem de făcut azi va 
deveni apăsător. 

În felul acesta, mulţi vor privi evenimentele zilei de 4 decembrie cu o apăsare 
aparte pe care, culmea, nici nu vor putea să o explice suficient de corect. Pe de o 
parte vor avea libertatea să reducă anumite evenimente pentru a face loc altora, 
încărcate de o calitatea aparte, iar de partea cealaltă, teama de schimbare li se va 
părea neplăcută. Din dorinţa de a pune aceste două tendinţe în acelaşi vas oamenii 
vor produce o ruptură în scheme obişnuite, în rutină zilnică, în ritmul de lucru şi va 
trebuie ca până în martie 2014 să se adapteze la noul statut pe care şi-l cer acum. 
Dacă noile libertăţi îi tentează pe oameni cu o uşoară diminuare a nemulţumirilor, 
a neputinţei ori a strategiei pe care şi-au stabilit-o încă din luna noiembrie, cu cât 
se preocupă mai mult de noile finalităţi şi văd cu ce oameni se simt constrânşi să 
lucreze cu atât mai suspicioşi devin în privinţa acestor demersuri ori în faptul că 
rezultatul merită tot consumul. 

 Pentru că în continuare suntem în fereastra opoziţie dintre Venus şi Jupiter, 
intrarea Lunii în Capricorn ne reînvie temerile că, dacă în privinţa evenimentelor 
ne descurcăm, în privinţa sentimentelor suntem stângaci. 

Ceea ce vine spre noi astăzi prin această încercare de factură afectivă va 
prefigura evenimentele pe care le vom explora în zilele de Peşti (Luna în Peşti) 
adică în ultima zi acestei săptămâni şi în prima zi a săptămânii viitoare. Acum 
perspectiva evenimentelor ne sperie şi cu cât încercăm să ne raportăm sentimentele 
la etaloanele promovate acum în societate, cu atât mai mult ne simţim într-o lume 
nebună ori ajungem la o concluzie care nu ne convine. 

Prin urmare, 4 decembrie ne îndeamnă să ne apropiem mai mult de 
metodă, de ceea ce este verificat, poate chiar faţă de ceea ce până acum a dovedit că 
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este rigid, dur sau care refuză flexibilitatea indiferent ce argument are. Ceea ce ne 
mobilizează acum ne va spori încrederea în sine, însă până şi pentru acest lucru 
avem de oferit un preţ în sensul că la finalul săptămânii avem de oferit explicaţii 
pentru ceea ce am spus sau am declarat acum, pentru ceea ce am refuzat să 
împărtăşim e baza unui blocaj afectiv ori să punem la dispoziţia celorlalţi ceva ce a 
fost realizat prin mobilizare afectivă. 

Cine încearcă însă să continue demersurile zilei anterioare ducând mai 
departe separarea de probleme prin introspecţie, viziune ori progres vor produce o 
ruptură în schemele obişnuitului şi vor privi cu o anume reţinere tot ceea ce se 
desfăşoară pe mari întinderi, tot ceea ce se extinde, tot ceea ce ar putea să-l ducă la 
o anume viziune de ansamblu. 

Cei care înţeleg că anumite evenimente trebuie lăsate în voia lor, vor avea 
parte astăzi de simplitate, de multă atenţie pe lucruri importante şi vor reuşi să şi-l 
facă prieten pe bătrânul timp. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne apropia astăzi de 
simplitatea lucrurilor, nu pentru a munci mai puţin, ci pentru a descoperi că uneori 
nu este cazul să punem carul înainte boilor. Caracterul complicat al evenimentelor 
vine din faptul că i se extinde acestuia lungimea de undă, este pus să acţioneze pe o 
suprafaţă mult mai mare sau îi este extinsă durata de viaţă, ceea ce nu este cazul 
acum. 

 
Joi, 5 decembrie 

Joi  5-12-2013  1:18    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 
Joi  5-12-2013  4:42 Mercury (Sco) --> Sagittarius 
Joi  5-12-2013 12:59    Luna (Cap) Sex (Sco) Saturn 
Joi  5-12-2013 15:29    Luna (Cap) Opp [Can] Jupiter 
Joi  5-12-2013 16:48    Luna (Cap) Opp (Can) Lilith 
Joi  5-12-2013 23:45    Luna (Cap) Con (Cap) Venus 

 
Expansiune. Conversaţiile devin prioritare. Cerem dovezi de siguranţă. 

Griji pentru starea de sănătate. Ceea ce se repara azi durează. Nevoie de mişcare. 
Competiţie. Subiectivitatea este o dovadă de slăbiciune. Indecență ascunsă prin 
superficial, epuizare, mobilizare, dispută. 

 
Trecerea lui Mercur în Săgetător înseamnă contactul cu o nouă formă de 

curaj. Lăsăm în urmă o tendinţă neplăcută, aceea de a răscoli secretele celorlalţi şi 
intrăm într-o perioadă, nu prea lungă, de doar 19 zile, în care vom fi preocupaţi de 
lucrurile care au scăpat până acum înţelegerii a ceea ce am pierdut prin investigare 
şi vrem acum să recuperăm prin senzaţie. 

Prin Mercur în Săgetător cerem dovezi de siguranţă, nu dovezi ale 
adevărului, ale cunoaşterii şi din această cauză pentru că trecerea este bruscă şi, de 
asemenea, rapidă este şi trecerea lui Mercur prin Săgetător, mulţi îşi vor face griji 
pentru starea lor de sănătate pentru că multe din rezerve se situează la cotele 
minime. Astăzi, însă această realitate a stării de sănătate este alterată prin 
informaţie sau simptome, prin faptul că în a doua parte a zile Luna împlineşte două 
opoziţii cu Jupiter şi Lilith. Nu vom putea să ne menţinem echilibrul nici pentru că 
în mijlocul zilei Lună şi Saturn împlinesc un sextil, încercând să ne ajute să vedem 
lucrurile aşa cum sunt ele, să nu pornim într-o competiţie epuizantă, ci să ne oprim 
şi să relaţionăm doar în limita puterii pe care o avem acum. 
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Mercur în Săgetător aduce însă şi o înclinaţie spre competiţie. Pentru că trece 
foarte repede prin Săgetător, mulţi se vor grăbi să pună lucrurile la punct, să 
stabilească noi reguli de joc ori să schimbe regulile în timpul jocului căutând astfel 
să probeze faptul că atunci când sunt subiectivi se simt cel mai bine. În realitate, 
subiectivitatea nu reprezintă altceva acum decât o dovadă de slăbiciune. 

Intrăm în perioada de tranzit a lui Mercur în Săgetător când suntem 
îndemnaţi să ne exprimăm mai bine, să fim comunicativi și să ignorăm anumite 
probleme care ne-au durut foarte mult cu sentimentul că suntem neînţeleşi sau cu 
mânii pe care nu am reuşit să le depăşim. Chiar dacă faptul că Luna din Capricorn 
trimite două opoziţii către Jupiter şi Lilith nu înseamnă altceva decât că iubirea 
este agresată pentru că spre finalul zilei Luna va trece şi prin conjuncţia cu Venus, 
îndemnându-i pe oameni să-şi ucidă sentimentele şi să-şi acorde mai multă 
credibilitate informaţiilor care nu au echivalent afectiv. Durerea reprezintă un 
element de referinţă al acestei zile şi oamenii vor prefera să o exploreze haotic. Nu 
doar astăzi se va întâmpla acest lucru, de-a lungul acestor aproximativ trei 
săptămâni de tranzit a lui Mercur prin Săgetător, prin faptul că mulţi vor invoca 
faptul că nu au timp să simtă, ci sunt grăiţi să-şi facă ordine în casă, să se ocupe de 
cumpărăturile de sărbători, să rezolve ultimele lucruri pe ultima sută de metri ori 
să organizeze perfect un eveniment tematic. 

Toate aceste lucruri care lasă impresia că îl folosesc pe individ pentru un 
scop nobil, epuizează şi duce la divergenţe de idei ori la consum suplimentar. 

Prin urmare, 5 decembrie este o zi de expansiune. Astăzi ne deschidem 
foarte mult către conversaţie, către exprimare, către planul ideilor. Din nefericire, 
facem acest lucru cu senzaţia că ducem în spate o imensă greutate, aceea pe care nu 
am reuşi să o rezolvăm în ultimele zile sau chiar în ultimele săptămâni.  

Faptul că Mercur intră în Săgetător (exil) nu constituie o bucurie chiar atât 
de mare pentru că, pe de o parte, îi îndeamnă pe oameni la competiţie, le incită 
voinţă şi ambiţia mai mult decât pot duce şi îi încurajează să lupte contra timp. 
Mercur în Săgetător aduce, de asemenea, tendinţa de a repara o greşeală săvârşită 
prin contactul cu informaţia, iar pe de altă parte aduce o acută nevoie de mişcare. 
Mişcarea se poate realiza la modul concret prin activităţi sportive ori prin deplasare 
mentală. Pentru că trece foarte repede prin Săgetător toate acestea se fac în mare 
viteză, precipitat, ceea ce va slăbi puterea individului şi-l va îndemna să facă apel la 
rezervă dacă doreşte să-şi atingă ţinta pe care şi-a stabilit-o. 

Zona familiei este agresată prin faptul că oamenii îşi ascund lipsa de 
comunicare sau anumite probleme legate de cuplu pe arhicunoscutul concept „Nu 
am timp”. 

Aşa după cum se poate constata, trecerea lui Mercur în Săgetător aduce prea 
multă agitaţie pentru a se mai putea repara ceva. Totuşi cei care repara astăzi vor 
constata că aceste lucruri de care s-au ocupat şi care le-au transformat în felul 
acesta vor dura. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
instabilitate. Dacă vom face în aşa fel încât în toate preocupările să diminuăm 
instabilitatea vom avea mult mai multe şanse de reuşită decât dacă ne-am preocupa 
de acţiunea în sine. 
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Vineri, 6 decembrie 
Vineri  6-12-2013  7:31    Luna (Cap) Tri (Vir) Mars 
Vineri  6-12-2013  8:53    Luna (Cap) --> Aquarius 
Vineri  6-12-2013 12:08    Luna (Aqu) Sex (Sag) Mercury 
Vineri  6-12-2013 18:00    Luna (Aqu) Squ [Sco] North Node 
Vineri  6-12-2013 22:57    Luna (Aqu) Sex [Ari] Uranus 
Vineri  6-12-2013 23:30 Mercury (Sag) Squ (Pis) Neptune 

 
Trădare. Risipă. Culpă. Autovătămare. Cuvânt folosit greşit. Regretul că 

destinul este altfel. Dorinţele duc spre pagubă. Apel la intuiţie. Abuz de cuvinte. 
Înstrăinare. Prea mult criticism. 

 
Astăzi luăm contact cu indecența. Faptul că Luna trece în Vărsător ar putea 

să mai diminueze puţin din caracterul negativ al careului dintre Mercur şi Neptun 
şi distrăgându-ne atenţia de pe abuz, înstrăinare, criticism, pe nevoia de 
expansiune, pe universalizare sau pe tendinţa de a căuta în expansiune bucurii 
neobişnuite. Oricât de mult ne-am preocupa astăzi să ne distragem atenţia, să ne 
arătăm mulţumiţi, încântaţi sau serioşi în ceea ce avem de făcut, faptul că Neptun şi 
Mercur vor fi în careu ne va îndemna către dezamăgire. În egală măsură, Luna se va 
afla astăzi, în special în a doua parte a zilei, în careu cu Axa Dragonului, ceea ce va 
însemna dezamăgire raportată la un interval mare de timp, la un grup mare de 
oameni sau poate la destinul în ansamblu. 

Ceea ce vine spre noi astăzi ne îndeamnă să considerăm că dorinţele ne 
împovărează, ne duc spre consum suplimentar sau spre pagubă. Cei care doresc să 
supravieţuiască sau care urmăresc să-şi atingă ţinta cu orice preţ vor face apel la 
intuiţie, vor invoca surse suplimentare de informaţii sau pur şi simplu se vor lăsa în 
voia direcţiei generale care vine din plan social. Nici aşa nu vor reuşi prea mult, 
deoarece cuvântul astăzi va fi folosit greşit în sensul că el va selecta din suita de 
informaţii din jur doar pe acela care îl rănesc pe individ ducându-l spre 
autovătămare şi menţinându-l în această zonă prin criticism. 

Careul lui Mercur din Săgetător cu Neptun din Peşti vine spre noi cu o 
trăsătură definitorie: învinuirea. Oamenii se învinuiesc că acum, când văd câtă 
putere au, cât de multă disponibilitatea au sau de cât de multe posibilităţi dispun 
nu reușesc să-și schimbe calitativ viața și regretă că anterior au pierdut timp, 
regretă că s-au implicat aproximativ o lună şi jumătate în tot felul de demersuri 
fanteziste sau s-au lăsat consumaţi de mânii fără rost. Le regreta pe toate acestea şi 
fără să-şi dea seama rămân în aceeaşi zonă e care o acuză. Spunând că se ocupă de 
conduită, ei, de fapt, se ocupă de ceea ce se află în spatele conduitei, elogiind 
anumite elemente de detaliu din comportamentul oamenilor sau anumite situaţii 
lipsite de importanță şi neglijând cu succes contextul general. 

Mulţi vor regreta considerând că s-au născut în familia nepotrivită, în țara 
nepotrivită, că ar fi fost cu adevărat persoane de succes dacă s-ar fi născut în altă 
zonă sau în alt timp. Acest mod de a gândi nu face altceva decât o selecţie negativă 
a ipostazelor pe care le avem acum în preajmă, spicuind din toată marea de 
informaţii pe care le are în jur, anumite secvenţe, anumite scene pe care nici nu le 
înţelege cum trebuie, ci doar prin ceea ce a trăit în ultimele 6 săptămâni abuzându-
se cu impresiile negative pe care le extinde către alte zone sau către suprafeţe mai 
mari. Mulţi îşi agasează astăzi destinul, răzgândindu-se, întorcându-se din drum, 
ori certându-se cu singurii prieteni care le-au mai rămas în jur ori cu singurele 
persoane care erau dispuse să-i asculte, să poarte cu aceştia o conversaţie pe 
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subiectul cel mai dureros ori care vor fi importante în viitor. Acest gen de 
autovătămare îl duce pe individ către risipă şi îl îndeamnă să privească realitatea 
vieţii prin trădări. 

Prin urmare, 6 decembrie este o zi apăsătoare. Mulţi consideră că este una 
dintre cele mai apăsătoare zile din ultimele luni şi nu sunt departe de adevăr. Astăzi 
Mercur şi Neptun vor fi în careu şi mulţi se vor arăta dezamăgiţi de realitatea pe 
care o au în jur, încercând să extindă aceste impresii la suprafeţe mai mari sau să le 
transfere în altă zone. Vor considera că destinul le este potrivnic sau că nu au fost 
susţinuţi suficient de familie, de grupul de apartenenţa, de ţară. 

Unii, în încercarea lor de a supravieţui sau de a-şi duce mai departe 
demersurile în care sunt implicaţi, abuzează astăzi de cuvânt şi văd că sunt prea 
puţini oameni în jur care îi ascultă, care îi urmăresc ori care ar fi dispuşi să ia parte 
la invitaţiile pe care ei le lansează. Pe acest fond negativ trecerea Lunii prin 
Vărsător le aduce oamenilor tendinţa de a ignora lucrurile esenţiale, ca şi cum toţi 
sunt cu capul în nori şi nu realizează pericolul ipostazelor în care se implică. 

Pentru că astăzi luăm contact cu trădarea sau, aflăm de trădări mai vechi, 
mulţi vor fi marcaţi de sentimentul înstrăinării. Se vor simţi marginalizaţi la locul 
de muncă, ciudaţii grupului sau vor considera că dacă iau calea străinătăţii vor trăi 
mai bine. Aceste decizii luate pe careul dintre Lună şi Axa Dragonului sunt greşite, 
sunt marcate de prea mult dramatism şi ele trebuiesc amânate pe o altă perioadă 
când planetele îl vor ajuta pe individ să fie obiectiv. Astăzi cu toţii suntem subiectivi 
şi nu prin elemente pozitive, ci dimpotrivă prin nemulţumiri, prin drame, prin 
risipă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a considera că nimic din ceea 
ce ni se întâmplă astăzi nu reprezintă adevăratul chip al realităţii, ci doar o ipostază 
care vine spre noi pentru o analiză suplimentară sau pentru a înţelege că dacă până 
acum am învins într-o confruntare sau am avut parte de anumite realizări, nu 
înseamnă că suntem protejaţi de pericole. Aici în această lume viaţa este o luptă şi 
cel care descoperă că de fapt aceasta este singura dispută în care nu trebuie să 
intervii cu mânie, agresivitate, ci doar cu voinţă, tenacitate, disciplina şi cu iubire, 
se detaşează de contextul agresiv al acestei zile şi devine un învingător. 

 
Sâmbătă, 7 decembrie 

Sambata  7-12-2013 10:03     Sun (Sag) Sex (Aqu) Moon 
Sambata  7-12-2013 14:11    Luna (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Sambata  7-12-2013 17:35    Luna (Aqu) Con (Aqu) Juno 
Sambata  7-12-2013 22:41    Mars (Vir) --> Libra 

 
Abandon. Nevoie de pauză. Griji faţă de echilibru. Risipă de valori. 

Încredere în puterea a ceea ce nu s-a spus. Planuri care aduc un consum 
suplimentar. Se decide greşit. Vinovatul de acum îşi va ispăşi pedeapsa până la 
finalul lunii iulie 2014. 

 
Astăzi Marte va intra în Balanţă şi va avea în acest semn un tranzit deosebit 

de lung, apăsător şi încărcat de o însemnătate aparte pentru că el va intra în 
Scorpion abia pe 26 iulie 2014, ceea ce va însemna mai bine de jumătate de an în 
care această planetă să lucreze cu puterea oamenilor de a înţelege însemnătatea 
relaţiilor, de a se sacrifica pentru ceea ce este important în viaţă fără a nu se 
consuma întru totul, ci de a deveni catalizator pentru destinul lor sau pentru al 
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celorlalţi fără a se compromite în ceea ce reprezintă scopul vieţii sau destinul în 
sine. 

Pentru că, în general, Marte în Balanţă înseamnă agresarea extremelor şi 
identificarea căii de mijloc, de această dată, prin faptul că Marte va sta prea mult în 
acest semn, având şi o perioadă de retrogradare, în intervalul 1 martie – 20 mai, va 
agresa dorinţa de echilibru şi va îmbrăţişa extremele, oscilând între acestea şi 
bulversând grupurile de oameni sau pe cei care ar trebui să se ocupe de soarta 
individului, de dreptate publică sau de legiferări. 

Pe această poziţie mulţi îşi vor atribui roluri mesianice considerând că lupta 
cu agresivitatea, cu mânia sau cu anumite comportamente antisociale. În realitate, 
ei luptă cu răul folosind răul sau luptă cu comportamentele indecente preluându-le 
şi integrându-le în dimensiunea proprie a vieţii ducând în mod indubitabil la 
compromiterea întregii fiinţe, dar şi a destinului său. Marte în Balanţă nu 
protejează valorile, ci aduce risipă de valori, griji faţă de echilibru atât de mari şi 
epuizante încât îi va traumatiza pe oameni cu dorinţa de dreptate, ducându-i într-o 
zonă în care să nu mai ştie ce este bun şi ce este rău şi să aleagă întâmplător dintr-o 
serie întreagă de valori pe unele dintre ele şi să spună că în ele cred. 

Marte în Balanţă va căuta vinovaţi, dar va spune altceva, va învinui la 
întâmplare oameni şi va elogia procedeul, legea, tehnica, ducând la risipirea 
sentimentului uman şi la deviere de la cale. Sigur, acest tranzit, fiind foarte lung, va 
fi personalizată în funcţie de unghiurile la care participa şi de ipostazele astrale pe 
care le determina prin aport propriu. De-a lungul tranzitului sau va participa şi la 
unghiuri pozitive, dar va avea în special un rol important în primăvara lui 2014 în 
construirea unei cruci cosmice pe semne cardinale, prin implicarea maleficilor 
Uranus şi Pluton, dar şi a lui Jupiter. 

Ceea ce se prefigurează acum, ia înfăţişarea nevoii de linişte. Oamenii au 
nevoie de o pauză, au nevoie să nu caute vinovaţi peste tot, ci să se uite în propria 
ogradă şi să nu-şi facă planuri suplimentare doar pentru că se simt revigoraţi, doar 
pentru că dintr-odată au identificat un tribunal care ar putea să le dea dreptate 
într-o cauză. Cel care caută vinovaţi acum, se va transforma până pe 26 iulie, când 
Marte va ieşi din Balanţă şi va intra în Scorpion, din acuzator în acuzat, regretând 
faptul că s-a lăsat tentat de decizii greşite, chiar dacă a a făcut-o conştient. O 
trăsătură care va fi vizibilă în tot acest tranzit prin Balanţă, indiferent de unghiurile 
la care participă, este aceea de a invoca drept principal vinovat, ceea ce se ascundă 
sau refuză să se afişeze la scena deschisă, oamenii vor avea tendinţa să aibă 
încredere în lucrurile care nu s-au afişat încă, în ceea ce s-a ascuns, în ceea ce nu a 
fost împărtăşit, în acea latură a caracterului care-l face pe om rezervat, modest sau 
care îi spune: „Stai în umbră pentru că acolo eşti protejat�. 

Cei care sunt formatori de idei sau care urmăresc să conducă, să ghideze sau 
să îndrume vor vedea în aceste lucruri ascunse principalul adversar şi vor acuza 
mai mult ceea ce nu înţeleg, ceea ce nu cunosc sau informaţiile la care nu au acces 
în mod direct. 

Prin urmare, 7 decembrie constituie începutul unei perioade lungi şi 
anevoioase care se va finaliza pe 26 iulie 2014 de tranzit al lui Marte prin Balanţă. 
Obsesia echilibrului îi va face pe unii să-şi distrugă armonia familiei, să scoată la 
lumină lăcomia, invidia, aroganța sau lipsa respectului faţă de intimitatea celorlalţi. 
Lucrurile care sunt decise astăzi sunt îndreptate împotriva mişcării pozitive, 
împotriva progresului plăpând pe care mulți au încercat să-l abordeze de la 
începutul săptămânii încoace cu mari eforturi. Acum, când Luna şi Saturn sunt în 
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careu ei vor considera că dacă nu au obţinut repede un rezultat, înseamnă că 
rezultatul este steril, că mai mult consumă decât primesc şi că totul este sortit 
eşecului. 

În realitate, informaţiile sau secvenţele care vin spre noi astăzi ne îndeamnă 
spre pauză. Pauza, liniştea, odihna ne îndemnă să ne păstrăm valorile pe care le 
avem în jur să nu risipim ceea ce avem cu atât de mult efort şi mai ales să nu 
decidem împotriva celorlalţi. Faptul că Mercur este în Săgetător şi Marte în Balanță 
înseamnă pentru mulţi îmbrăţişarea riscului. De această dată riscul este susţinut de 
două semne care se află în competiţie pentru un ideal, nu se completează pentru 
atingerea acestei ţinte şi, până la final, este suficient să apară o mică fisură în tot 
acest demers care iniţial pare perfect pentru că părţile care sunt implicate în 
această coaliţie, coabitare sau asociere să lupte una împotriva celeilalte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa trecutul să-şi lingă 
rănile şi de a ne ocupa acum de viitor, pornind în tot acest demers care va dura 
până spre finalul lui iulie 2014 cu sentimentul că avem nevoie de linişte. Dacă acum 
pornim cu aceste gânduri, de-a lungul tranzitului lui Marte prin Balanță vom reveni 
periodic la acest etalon şi nu ne vom risipi acuzând gratuit, ci făcând lumină prin 
procedee specifice căii de mijloc. 

 
Duminică, 8 decembrie 

Duminica  8-12-2013 10:34    Luna (Aqu) --> Pisces 
Duminica  8-12-2013 15:15    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 
Duminica  8-12-2013 19:57    Luna (Pis) Tri [Sco] North Node 
Duminica  8-12-2013 20:07    Luna (Pis) Squ (Sag) Mercury 

 
Revendicare. Înţelegeri care nu pot fi aplicate. Atracţie către condiţionări. 

Grijile ne fac să ne simţim în activitate. Regres prin folosirea greşită a 
informaţiilor. Se sacrifică precizia de dragul viziunii de ansamblu. 

 
Trecerea Lunii în Peşti ne îndeamnă să ne extindem orizontul informaţiilor 

către alte zone, domenii sau către alte sectoare încercând să integrăm noile energii 
ale lui Marte din Balanţă în contextul problemelor pe care nu le-am rezolvat. 
Informaţiile care vin spre noi acum au calitatea de a fi soluţii ce pot fi aplicate pe 
termen lung. Luna se află în trigon cu Capul Dragonului şi aduce o nouă 
perspectivă lucrurilor, însă ideile s-ar putea să se deruleze cu o prea mare viteză şi 
să creeze anumite sincope sau distorsiuni în continuarea în bune condiţii a acestei 
etape în care ne aflăm. 

Asta înseamnă că grijile nu vor fi înţelese şi integrate în modul potrivit sau 
am putea să considerăm în mod greşit că de această dată condiţionările ar putea să 
ne ducă spre o finalitate pozitivă. Orice element particular, orice detaliu care 
primeşte din partea individului mai multă atenţie decât s-a întâmplat până acum îl 
îndeamnă să-şi sacrifice viziunea de ansamblu. Dacă ar avea mai multă încredere în 
ideile sale atunci ar putea să facă o selecţie şi nu ar mai putea să-şi risipească timp 
important, energie, pentru a regândi aceeași idee din care nu se mai poate stoarce 
nimic. De vreme ce aceste elemente de detaliu se dovedesc a fi sterile, rezultatele 
care le produc nu vor avea sorţi de izbândă. 

Victoria va veni numai prin viziune de ansamblu, numai prin raportarea 
impresiilor sau soluţiilor de acum la întregul context în care se afla individul şi, 
evident, cei care vor folosi aceste informaţii în mod greşit nu vor mai putea ţine 
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pasul cu ceilalţi, nu vor mai putea să îndeplinească în timp util anumite etape ale 
acestor evenimente sociale sau demersuri şi vor regresa. 

Regresul va avea un impact negativ asupra individului, ducându-l spre drame 
sau amplificându-i neîncrederea în sine. El nu va vedea cât de corect este destinul 
pe care şi l-a ales, cât de puternice sau de solide sunt etapele în care s-au implicat şi 
va considera că dacă întregului edificiu îi lipseşte un şurub de o anumită culoare, 
înseamnă că totul este sortit eşecului şi ar trebui să o ia de la capăt. Din nefericire, 
nici nu se poate implica în demersuri de genul acesta, dar nici nu poate să o ia de la 
capăt, nu are energia necesară, este conştient de acest lucru şi îşi aminteşte în acest 
conflict cu el însuşi de trădări sau de risipă, de anumite greşeli pe care le-a făcut, nu 
foarte departe în timp, ci de la începutul săptămânii încoace. 

Prin urmare, finalul săptămânii se află în tonul vibraţiilor astrale ale 
celorlalte zile din acest interval, aducându-l pe individ în faţa unei revendicări. El 
invoca termenul de revendicare într-un mod nepotrivit sau foarte aproape de 
înţelesul condiţionării. Condiţionarea vine astăzi printr-o atenţie exagerată 
îndreptată către lucruri mici, către detalii şi pierdere viziunii de ansamblu. Cei care 
se lăsă în voia acestui val de conjuncturi astrale vor considera că ceea ce li se 
întâmplă astăzi constituie confirmarea unor intuiţii sau observaţii în voia cărora s-a 
lăsat de-a lungul săptămânii. În realitate, nu fac altceva decât să-şi selecteze 
anumite observaţii negative pe care şi atunci, la timpul la care s-au produs au fost, 
de asemenea, privite negativ, adică scoase din context. 

Acum un detaliu scos din context îl va face pe individ să înţeleagă că întregul 
său edificiu este greşit şi îl va tulbura din punct de vedere afectiv, depărtându-l de 
la scopurile sale, de la preocupările sale, făcându-l să se abată de la calea sa. Cel 
care-şi sacrifica viziunea de ansamblu asupra acestei săptămâni sau asupra 
perioadei pe car eo traversăm va avea de oferi un tribut dizarmoniei pentru că se va 
da de gol că anterior nu a dorit să pornească cu dreptul în tranzitul lui Marte prin 
Balanţă, ci s-a lăsat cuprins de senzaţii stranii, de dorinţe neobişnuite, de un curaj 
nebun de a-şi face dreptate singur, de a-i face pe ceilalţi să sufere şi a considera că 
asta înseamnă dreptate. Nu a trebuit să aştepte mult pentru asta, ci doar o zi. Astăzi 
vor realiza că dorinţa de răzbunare cu Marte în Balanţă reprezintă o forţă care se 
întoarce prima dată împotriva individului pentru a-i testa acestuia bunele intenţii. 
Astăzi ne sunt testate bunele intenţii pe care le avem faţă de cei cu care colaborăm 
sau faţă de noi înşine în demersurile de maximă urgenţă în care suntem implicaţi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a folosi ziua de 8 decembrie 
pentru investigare, pentru a descoperi care sunt tendinţele care ne distrug viziunea 
de ansamblu pentru a înţelege aceşti duşmani vicleni care vor să ne depărteze de la 
cale sau care ar putea, pe viitor, dacă vor fi ignoraţi, să ne facă să stagnăm. 
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9-15 decembrie 2013 este o săptămână în care ne confruntăm cu ceea ce 
poartă denumirea generică de �reziduuri�. Pentru unii acestea ar putea să ia 
înfăţişarea unor elemente pozitive şi, în ziua de marţi, 10 decembrie, să nu mai fie 
constrânşi în a lansa pretenţii faţă de cei din jur, în a se alinia unor standarde 
exterioare, ci pur şi simplu să facă parte din schema acestor etaloane ce le sunt 
impuse celorlalţi, adică să primească beneficii din partea anturajului. Alţii s-ar 
putea să se confrunte cu frici pe care nu au reuşit să le tempereze, nici să şi le 
explice sau să și le dizolve într-o altă formă de energie. 

Confruntarea cu frica este o probă iniţiatică extrem de importantă, aşa cum 
am văzut din textele spirituale, ca rezistenţa la somn sau însuşirea virtuţilor. 

9-15 decembrie este o săptămână a convingerilor. Vom vedea acum dacă 
acestea sunt pozitive sau nu şi tot prin acest proces de conştientizare vom traversa 
şi ipostaza zilei de 13 decembrie, când Jupiter şi Saturn îşi vor împlini trigonul lor, 
lăsându-ne impresia că ne aflăm în faţa unei şanse pe care nu o putem explora 
suficient de mult sau nu o putem ducem mai departe în forma în care credem că 
trebuie să o parcurgem. 

În această săptămână învăţăm să lucrăm cu înţelesurile şi s-ar putea ca 
acestea, dacă se sprijină foarte mult pe experienţele ultimelor luni, să ne ducă spre 
slăbiciuni sau promiscuitate, spre gânduri de boală sau impurificare, spre 
agresivitate sau ură. Rezultatul nu este acela de a explora toate aceste situaţii care 
s-au consumat, nu de a retrăi ceea ce nu putem schimba, ci de a investiga 
remanența acestor evenimente pentru a le transforma într-o altă energie. 

Abia spre finalul săptămânii vom vedea cu alţi ochi, mult mai clar, mai 
inteligent sau prin alte deschideri ori cu informaţii primite de pe alte canale, că 
această săptămână a fost destul de grea, care ne-a tulburat şi ne-a pus în faţa 
problemelor urgente. Ceea ce se consumă în această săptămână prin conflict 
înseamnă că se sprijină pe o energie negativă care trebuie transformată, schimbată 
pentru că în caz contrar duce la eşec, la prăbuşirea individului. 

Nu trebuie să ne aşteptăm ca în această săptămână ca, făcând o faptă bună, 
să ne schimbăm locul şi poziţia pe care o avem de la început. Nu putem să facem 
troc, să devenim personaje pozitive cu cele câteva fapte bune pe care le-am făcut. 
Persoanele confuze de acum sunt acelea care anterior au amestecat valorile și care 
nu au înţeles în săptămâna anterioară că media în natură nu există şi că faptele 
sunt judecate una câte una, aşa cum ne judecă Domnul unul câte unul. 
Confruntarea cu faptele bune din trecut va fi recompensată prin armonie, 
înţelegere, detaşare sau contactul cu blândeţea universului, iar contactul cu 
greşelile trecutului ne aduce în faţa unor frici pe care nu am reuşit să le depăşim. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi foarte atenţi 
asupra confuziei. Atunci când vom fi confuzi înseamnă că lucrăm greşit cu 
înţelesurile, înseamnă că suntem tentaţi să cumpărăm un loc privilegiat cu o faptă 
bună,  că suntem înclinați să amestecăm valorile, nu să le privim aşa cum le-am 
săvârşit, adică una câte una. 
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Luni, 9 decembrie 
Luni  9-12-2013  2:31    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 
Luni  9-12-2013  4:32    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Luni  9-12-2013 17:11     Sun (Sag) Squ (Pis) Luna (Half Moon) 
Luni  9-12-2013 17:53    Luna (Pis) Tri (Sco) Saturn 
Luni  9-12-2013 19:07    Luna (Pis) Tri [Can] Jupiter 
Luni  9-12-2013 22:06    Luna (Pis) Tri (Can) Lilith 

 
Sacrificiu. Autocunoaştere. Resursele sunt privite ca o formă de câştig. 

Contactul cu iubirea impersonală. Binele devine concret. Adevărul doare. 
Speranţa că în viitor lucrurile vor fi mai bune. Armonizare prin introspecţie. 

 
Prima zi a săptămânii vine spre noi cu probleme de retribuire. Astăzi 

adevărul care este scos la iveală doare sau nemulţumeşte ori îl păcăleşte pe individ 
că soluţia sa este singura care poate fi aplicată. În continuare suntem în fereastra 
opoziţiilor pe care Venus din Capricorn le împlineşte cu Jupiter şi respectiv Lilith, 
aducând o particularizare a acestei dinamici agresive legată de administrarea unui 
fond prin trigonul pe care Luna din Peşti le trimite către planetele din Rac. 

O parte din informaţiile care vin prin energia Lunii din Peşti ne îndeamnă 
către adoptarea unei viziuni de ansamblu, să punem în aplicare un îndemn mai 
vechi care a venit spre noi la începutul lunii decembrie sau chiar în luna anterioară. 
Acum reuşim ca această informaţie să fie încadrată corespunzător sau să fie folosită 
în beneficiul celui care are cea mai mare nevoie de ea. Speranţele de acum sunt 
proiectate în viitor pentru că lucrurile, prin Luna din Peşti, capătă o notă 
dramatică, îndemnându-i pe indivizi să privească întâmplările sau episoadele de 
acum în mod răsturnat. 

Dacă în privinţa vieţii personale lucrurile ne îndeamnă acum spre 
autocunoaştere, atunci când vine vorba de raporturi sociale astăzi se pierde ceva, 
iar această pierdere ia înfăţişarea unui sacrificiu pe care oamenii consideră că 
trebuie în mod obligatoriu să-l abordeze dacă vor să trăiască în armonie sau dacă 
vor să nu-şi mai scoată ochii aşa cum s-a-ntâmplat anterior. Nu este o zi bună în a 
se realiza mobilitate pe valori pentru că Luna, chiar dacă face un trigon cu Jupiter, 
această şansă, acest noroc sau beneficiul care vine acum este pervertit, adică 
încărcat de drame ori văzut doar în aspectul său negativ. Dacă primim o invitaţie, 
în loc să ne gândim la bucuria deplasării, la bucuria schimbului de informaţii nu ne 
vin în minte decât preţul pe care trebuie să-l plătim și sarcinile suplimentare 
generate de această mobilitate de valori. 

Dacă unii vor prefera să se axeze mai mult pe dramă, atunci administrarea 
valorilor sau întâmplări din trecut în care au fost alungaţi dintr-o conjunctură, 
dintr-o instituţie sau au fost marginalizaţi într-o anumită zonă a societății, iar prin 
această atitudine au fost privaţi de anumite drepturi, le vin în minte şi le 
acaparează tot spectrul percepţiilor. Se gândesc doar la oamenii care i-au jigniţi şi 
nu pot trece peste acest impediment. 

Prin urmare, 9 decembrie este o zi în care oamenii se vor preocupa foarte 
mult de acumularea instrumentelor care ar putea să le modifice gradul de 
satisfacţie. În afara Primului Pătrar, adică a unghiului de 90 de grade care se 
împlineşte între luminarii în a doua parte a zilei, Luna participa doar la aspecte 
pozitive, ceea ce va lăsa impresia că în jur pluteşte o şansă, dar nu suntem în stare 
să profităm de ea. 
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Unii vor ajunge repede la concluzia că problema este la ei, că nu se pot 
sustrage caracterului dramatic al anumitor episoade pe care le-au traversat, că nu 
pot lăsa în urma impresii negative pe care cei din preajma le-au oferit cu atât de 
multă generozitate, alţii nu vor vedea acest lucru şi se vor adânci şi mai mult în 
speranţe false ori îşi vor proiecta aceste vise în viitor considerând că nu mai peste o 
săptămână, peste o lună sau poate peste un an ar putea primi ceea ce gândesc acum 
că le-ar fi necesar. 

9 decembrie este o zi în care adevărul cu care intrăm în contact doare şi cei 
care sunt educaţi să privească lucrurile mai mult din punct de vedere afectiv decât 
raţional vor avea cel mult impresia că trăiesc într-o lume care nu mai orientează 
diverse situaţii agresive împotriva sa, dar cu care, deocamdată, nu poate realiza un 
schimb în mod direct. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu permite întâmplărilor 
care s-au consumat în urmă cu o săptămână, cu o lună sau poate chiar cu un an să 
ne coordoneze deciziile. De asemenea, nu este indicat nici să ne proiectăm bucuria 
prea departe în viitor. Pentru că astăzi se realizează un triunghi regal pe semne de 
apă, avem puterea necesară de a ne bucura de ceea ce avem în prezent, adică 
energia şi disponibilitatea necesare pentru a realiza o introspecţie pozitivă. Dacă ne 
sustragem acestor informaţii dramatice (opoziţia Venus-Lilith) atunci demersurile 
sociale ne vor duce în faţa unui bine concret. 

 
Marţi, 10 decembrie 

Marti 10-12-2013  8:40    Luna (Pis) Sex (Cap) Venus 
Marti 10-12-2013 15:05    Luna (Pis) --> Aries 
Marti 10-12-2013 17:40    Luna (Ari) Opp (Lib) Mars 
Marti 10-12-2013 19:04 Mercury (Sag) Tri [Ari] Uranus 

 
Pretenţii. Ridicarea standardelor. Gândirea salvează. Stabilirea unor ţinte 

îndrăzneţe. Competiţie. Inspiraţie. Creativitate. Pionierat. Cuvântul este folosit 
în scopuri benefice. Binele grupului nu înseamnă şi binele naţiuni. 

 
Caracterul dihotomic al tranzitului Lunii pe care-l vom urmări astăzi ne va 

aduce în faţa unor pretenţii. Astăzi este ridicat nivelul standardelor, iar o mare 
parte din procesele gândirii, abordate ieri, ce ne-au îndemnat să dezvoltăm o 
anume viziune de ansamblu asupra mediului în care trăim, trec în alt plan. 

Astăzi, Mercur din Săgetător şi Uranus din Berbec îşi împlinesc trigonul lor. 
Cuvintele, exprimarea, împărtăşirea anumitor secrete personale ori ale celorlalţi ori 
pur şi simplu apropierea de o anume creativitate ar putea să-i ducă pe oameni spre 
performanţă. Cuvântul este utilizat pentru a susţine o întâmplare, o persoană, 
pentru a ţinti foarte sus ori pentru a scurta timpul de derulare a unor demersuri. 
Toate acestea se întâmplă pentru că în a doua parte a zilei Luna va fi în opoziţie cu 
Marte care abia a intrat pe zodia Balanţă, unde va sta până pe 26 iulie 2014. Acum 
ne vom afla în faţa unor probleme noi care ne vor curta de-a lungul următoarelor 7 
luni, lansându-se mesajul că de această dată competiţia poate fi orientată împotriva 
standardelor personale. Astăzi nu ne va interesa succesul grupului, ci doar binele 
personal şi din această descindere mulţi lăsa impresia că binele pe care doresc să şi-
l însuşească nu reprezintă o rezultantă obiectivă, deci nu poate deveni binele 
grupului sau naţiunii din care face parte. Trigonul lui Mercur cu Uranus aduce 
încredere în sine şi deopotrivă inspiraţie. Oamenii reuşesc să cântărească lucrurile 
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mult mai bine, să se detaşeze de ceea ce ar putea să fie orientat împotriva lor şi vor 
prin experienţele pe care le au până acum, prin tăria de caracter ori prin reţinerile 
pe care le-au dovedit să medieze toate situaţiile inopinate care vin spre ei acum. 

Cu alte cuvinte, prin disciplina pe care au dovedit-o pot să transforme o 
situaţie negativă într-un avantaj propriu şi asta fără a lansa pretenţii suplimentare, 
fără a face compromisuri din punct de vedere moral sau fără a distruge fericirea 
celorlalţi, ci pur şi simplu arată că, pe baza experienţelor, pot să fie înţelepţi atât 
pentru sine cât şi pentru cei din preajmă. 

Dacă pentru unii segmentul străinătăţii este favorizat, cei care acum îşi fac 
planuri să se deplaseze la mare distanţă sau care se gândesc la faptul că succesul nu 
vine decât prin strămutare s-ar putea să aibă până la finalul lui iulie 2014 multe 
schimbări în planurile acestea sau surprize neplăcute. Astfel, este important ca în 
țintele pe care şi le stabilesc să nu considere că a sosit momentul strămutării sau a 
sosit momentul să o ia de la capăt cu toate, pentru că Marte în Balanţă se află în exil 
şi acum dorinţele s-ar putea să fie orientate împotriva individului prin 
nesincronizare cu anturajul. O planetă în exil aduce o trăsătură negativă orientată 
împotriva individului, iar în cazul de faţă limbajul, expresivitatea sau obsesia 
dreptăţii închipuite, nu neapărat aceea pe care individul o merită cu adevărat, ar 
putea deveni un obstacol major în atingerea performanţei. 

Prin urmare, 10 decembrie devine o zi complicată pentru cei care nu au 
dorit să înveţe prea multe din ceea ce li s-a-ntâmplat în ultima perioadă. Dacă ziua 
anterioară ne îndeamnă să nu ne întoarcem spre trecut, acum trecutul devine un 
punct de referinţă, nu atât prin ceea ce s-a-ntâmplat, cât prin ceea ce am înţeles din 
ceea ce ni s-a-ntâmplat. Astăzi cuvântul, termenul, noţiunea sunt utilizate pentru 
progresul individual ori pentru cultivarea creativităţii. Trigonul lui Mercur cu 
Uranus, înseamnă şi inspiraţie şi, de asemenea, raportarea individului la alte 
standarde, cu mult superioare celor la care s-a raportat până acum. Este important 
însă de subliniat faptul că trigonul lui Mercur cu Uranus înseamnă şi careul 
Mercur-Chiron, deci ceea ce vedem acum ca oportunitate s-ar putea să însemne 
demers care consumă şi mai mult rezervele ori care se pune de-a curmezişul în 
şlefuirea morală a individului. Scopul benefic nu înseamnă doar atingerea gradului 
de satisfacţie, ci şi atingerea unei mulţumiri fără a distruge corola de minuni pe 
care o avem în preajmă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea că pentru orice decizie pe care 
trebuie să o adoptăm astăzi să consultăm auditoriul, dar nu din complezență, nu 
doar pentru a-i face acestuia pe plac, ci pentru a urmări care este feedback-ul astral 
în iniţiative de genul acesta. 
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Miercuri, 11 decembrie 
Miercuri 11-12-2013  6:31 Mercury (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Miercuri 11-12-2013  6:44    Luna (Ari) Con [Ari] Uranus 
Miercuri 11-12-2013  8:18    Luna (Ari) Tri (Sag) Mercury 
Miercuri 11-12-2013 10:17    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

 
Patimi. Convingeri impuse. Agresivitate. Idei noi. Dinamism. Se rupe un 

echilibru. Este acuzat cel eficient. Promiscuitate. Boala este un semn al 
impurificării spirituale. 

 
Cei care nu au fost atenţi ieri şi s-au lăsat în voia entuziasmului astăzi vor 

atinge foarte repede punctul patimii. Dacă ieri Mercur s-a aflat în trigon cu Uranus, 
astăzi definitivează careul cu Chiron, acela care a reprezentată ieri un factor de 
control. Astăzi preia iniţiativa şi îi pune pe oameni în fata convingerilor impuse. S-
ar putea ca o parte din aceste convingeri să fie marcate de duritate, neplăceri ori 
agresivitate. O parte ar putea să conţină atât de multe idei novatoare încât individul 
să aibă un imens regret că are atât de multe şanse şi atât de puţin timp pentru a le 
pune în practică. Indiferent ce alege astăzi, are impresia că rupe un echilibru, că 
opreşte un demers sau că se întoarce din drum. Din această cauză, pentru că multe 
din convingerile personale s-ar putea să fie acum în contradicţie cu demersurile 
personale, mulţi îşi vor lansa unii altora impresii false. Vor fi acuzaţi de 
promiscuitate, de insuficiență, de carențe informaţionale ori de făţărnicie. 

Mercur din Săgetător are o atitudine categorică în fața performanţei. Atunci 
când vine vorba de expresivitate sau de creativitate, atunci când individul trebuie 
să-şi pună în practică un anumit talent nu trebuie să existe obstacol. Acum 
obstacolul vine din viziunea de ansamblu, din intuiţiile pe care le-am avut anterior, 
din avertismentele pe care cei din jur le-au lansat cu atât de multă generozitate sau 
semnale care vin din corp, acelea care spun că rezervele sunt pe sfârşite şi ar fi 
cazul că anumite iniţiative să fie uşor diminuate. 

Pentru că Luna se află în plin tranzit prin zodia Berbec şi are de împlinit 
astăzi o conjuncţie cu Uranus, un trigon cu Mercur şi un careu cu Pluton, toate în 
prima parte a zilei, ceea ce se stabileşte de dimineaţă va fi continuat până spre 
seară, când vom intra în fereastra careului pe care Luna şi Jupiter o vor împlini în 
noaptea de miercuri spre joi, dar în spaţiul zilei de mâine. 

Cei care lucrează cu energia sau sunt preocupaţi de aspectul ezoteric al vieţii 
vor căuta să înţeleagă în profunzime semnalele cu care au intrat în contact până 
acum şi care, astăzi, se dovedesc de actualitate. Le vor investiga sau le vor raporta 
la alte surse de informaţii, încercând să le găsească acestora esenţa. Unii vor 
considera că boala este semnul impurificării spirituale sau că anumite obstrucţiuni 
de factură spirituală constituie semnul că undeva, între ființa sa spirituală şi 
egregorul naţiunii, a apărut o distorsiune ori există o dizarmonie încă din 
momentul naşterii. Cel care obţine un rezultat şi doreşte să-l împărtăşească 
celorlalţi trebuie să se aştepte ca, astăzi, din cauza careului Mercur-Chiron, la o 
opoziţie din partea anturajului său, în cel mai fericit caz, la lipsa susţinerii. 

Prin urmare, 11 decembrie este o zi în care ne luptăm cu însemnătatea 
convingerilor. Astăzi răscolim prin trecutul propriu sau îi consultăm pe cei din jur 
în ideea că vom afla lucruri esenţiale sau vom afla adevărul despre o problemă care 
ne frământă. Este posibil ca, în aceste căutări, multe confirmări să ne accentueze 
caracterul dramatic, nemulţumirea sau acele aşteptări negative pe care am fi putut 
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să le avem de la cei din preajmă. Unii se vor preocupa astăzi de starea de sănătate şi 
vor identifica acele elemente de comportament alimentar, afectiv, mental sau civic 
despre care consideră acum că l-au îmbolnăvit sau care i-au diminuat vitalitatea. 

Astăzi cei care obţin rezultate benefice sunt acuzaţi, nu sunt înţeleşi de cei 
din jur pentru că există o discrepanţă între mesajul individual şi ecoul grupului, 
întrucât fiecare se preocupă de ceea ce-l deranjează mai mult, de ceea ce-l doare 
mai tare sau de ceea ce-i lipseşte. 

Indiferent spre ce ne îndreptăm din diversitatea acţiunilor care vin spre noi 
astăzi cu titlul de urgent vom avea impresia că se rupe un echilibru sau că facem un 
compromis pentru a merge mai departe ceea ce nu ne va fi pe plac. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu cădea pradă păcatului de 
a-i învinui pe ceilalţi de ceea ce ni s-a-ntâmplat. O parte din acţiunile care fac parte 
din palmaresul vieţii personale au fost adoptate prin decizie proprie. Nu este cazul, 
cu atât mai mult acum, să-i acuzăm pe ceilalţi de deciziile pe care le-am adoptat în 
cunoştinţă de cauză. 

 
Joi, 12 decembrie 

Joi 12-12-2013  1:10    Luna (Ari) Squ [Can] Jupiter 
Joi 12-12-2013  4:13     Sun (Sag) Tri (Ari) Moon 
Joi 12-12-2013  5:13    Luna (Ari) Squ (Can) Lilith 
Joi 12-12-2013  6:55    Luna (Ari) Sex (Aqu) Juno 
Joi 12-12-2013 17:37    Luna (Ari) Squ (Cap) Venus 
Joi 12-12-2013 22:40    Luna (Ari) --> Taurus 

 
Favoritisme. Moda atrage atenţia. Anturajul impune etalonul de 

normalitate. Severitatea ascunde slăbiciunile. Noutatea bruschează. Satisfacţii 
prin eşecul celorlalţi. Eşec. Prăbuşire. 

 
Informaţiile care au venit spre noi în primele 3 zile ale săptămânii se aşează 

astăzi pe un făgaş normal. Astăzi, prin trigonul luminariilor oamenii dau semne că 
vor să se înţeleagă mai bine, să trăiască într-un mediu armonios, că vor să se 
racordeze la etalonul normalităţii, acela pe care comunitatea îl lansează. Din 
nefericire, această racordare cere o raportare la un nou set de reguli, ceea ce este 
perceput de individ cu severitate. El nu mai poate acum să se supună unor reguli 
noi, ci ar putea, cel mult, să se păcălească de faptul că acestea sunt noi pentru că 
sunt inversate într-o listă a priorităţilor. Astăzi noutatea bruschează şi cei care vor 
căuta să obţină satisfacţii imediate din acest gen de acţiune vor fi foarte dezamăgiţi 
sau vor primi din partea anturajului o confirmare negativă, iar asta înseamnă 
pentru ei prăbuşire, eşec ori sentimentul că această noutate îi bruschează, fără a 
mai renunţa la această convingere până la finalul anului 2013. 

Duritatea pe care o probează unii ar putea să devină destul de incomodă 
pentru cei care sunt mai slabi de înger sau care vor să-şi găsească şi ei un loc în 
societate şi atunci mulţi dintre ei se vor axa pe acţiuni de scurtă durată, vor renunţa 
la proiectele pe termen lung şi, evident, vor renunţa şi la persoanele spre care s-ar fi 
îndreptat dacă aceste proiecte ar fi fost viabile. Cei care aleg să-şi diminueze 
impactul negativ pe care-l au asupra celorlalţi se vor sustrage careului în T pe 
semne cardinale, ce are Luna din Berbec drept planetă focar, şi se vor orienta către 
trigonul Luna-Soare. Asta înseamnă că nu-şi vor mai toci nervii gândindu-se la 
lucrurile rele pe care nu le pot schimba, ci se orientează cu mintea deschisă, cu 
sufletul curat către persoane din jur pe care până acum nu le-au integrat în 
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schemele viitorului. Indiferent că aceştia sunt implicaţi în proiecte pe termen scurt, 
în cazul celor tineri, sau proiecte pe termen lung, în cazul celor învârstă, cu toţii, în 
decizia pe care o adoptă, arată o severitate anume. 

Cu toţii am învăţa ceva din tranzitul lui Venus prin Capricorn care încă nu s-a 
terminat pentru că, începând cu 22 decembrie a acestuia an şi toată luna ianuarie a 
lui 2014, va fi în mers retrograd şi o parte din problemele pe care acum le afişăm 
celorlalţi cu titlul informativ sau despre care spunem că abia acum ne-au trecut 
prin mintea vor fi rediscutate, reanalizate sau traversate din nou. 

Prin urmare, 12 decembrie este o zi în care căutăm armonia şi suntem 
dispuşi să facem sacrificii pentru a o obţine. Unii adopta această atitudine pentru 
că s-au săturat de tensiune sau nu vor să meargă mai departe cu tinichele legate de 
coadă. Alţii, în urma unei analize aplicate propriei vieţi, considera că nu mai au 
resursele necesare, că nu mai au vitalitatea necesară ori nu mai au nervii atât de 
tari să meargă mai departe în acest conflict. 

Există însă şi o altă categorie de oameni aceia care se încăpăţânează să-i 
acuze pe ceilalţi de problemele lor şi să considere că dacă aceştia se simt vinovaţi de 
o greşeală pe care nu au săvârşit-o, atunci ei sunt victorioşi şi pot în situaţii foarte 
grave să facă apel la conjuncturi, aşa cum este cea pe care o parcurgem acum. 
Situaţii foarte grave ar putea să se întâmple, nu acum, ci în ianuarie 2014, cât timp 
Venus va fi în mers retrograd prin Capricorn. Acum şi aceştia fac apel, asemenea 
celorlalţi, la anumite experienţe personale, la modul cum au reuşit să-şi atingă un 
anumit grad de satisfacţie şi toate întâmplările la care fac trimitere par să aibă un 
punct comun: caută vinovaţi care să ducă în spate greşelile lor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta pe cât posibil să ne 
hrănim astăzi întreaga fiinţă cu mulţumirea. Mulţumirea este o virtute şi cine 
reuşeşte să se hrănească din izvorul nesecat al mulţumirii cosmice se poate numi 
un om fericit. 

 
Vineri, 13 decembrie 

Vineri 13-12-2013  2:00 Jupiter [Can] Tri (Sco) Saturn 
Vineri 13-12-2013  4:02    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Vineri 13-12-2013  8:41    Luna (Tau) Opp [Sco] North Node 
Vineri 13-12-2013 16:37    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Vineri 13-12-2013 18:58    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

 
Contact cu înţelesuri ascunse. Luciditate. Evenimentele sociale care susţin 

grupul, naţiunea atrag atenţia. Se cere dreptate. Seriozitatea devine feedback-ul 
celorlalţi. Sancţiuni prin devieri. Neînţelegeri. Ruperea unor contracte. 
Progresul se face într-o zonă ascunsă opiniei publice. Avertismente. Semnale 
importante pentru destin. 

 
Deşi la prima vedere s-ar înţelege că trigonul Jupiter-Saturn ar putea să ne 

aducă în faţa unor lucruri noi, prin retrogradarea lui Jupiter descoperim că, aceste 
lucruri cu care intrăm în contact în această perioadă, nu sunt noi, ci vechi de când 
lumea sau am mai luat contact cu ele cel puţin o singură dată, de la începutul 
anului până acum. 

Faptul că retrăim anumite situaţii cu care ne-am mai confruntat arata de fapt 
contactul cu înţelesurile ascunse. Aceste înţelesuri ar trebui să ne sporească 
luciditatea sau să ne ajută să ne integrăm mai bine în grupul de apartenenţă. Dar 
pentru că astăzi Luna trece prin Coada Dragonului, când va veni vorba de 
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experienţe personale, atunci când omul trebuie să-şi folosească relaţiile sociale 
pentru progresul personal, real nu acela susţinut pe impresiile celorlalţi, eşuează. 

Se cere dreptate, însă dreptatea acestei zile este subiectivă şi ar putea ca, o 
parte din întâmplările la care se face trimitere, să fie interpretate într-un mod 
subiectiv sau după cum îi convine individului. Trigonul Jupiter-Saturn aduce 
progresul într-un cadru mult mai larg însă acest progres este condiţionat de o 
legiferare sau o clarificare făcută între două sau mai multe grupuri. 

Din nou aducem în discuţie reconfigurarea centrelor de putere, din nou este 
invocat motivul războiului resurselor. De această dată, Saturn din Scorpion ar 
putea să încurajeze anumite regiuni mici sau anumite grupuri mai mici să 
pornească un demers agresiv împotriva celor mari pentru a se face remarcate. La 
un nivel redus, persoanele mai puţin pregătite, indivizii care au carențe mari de 
înţelegere sau cunoaştere se ridică împotriva celor mari pentru a fi văzuţi şi ei din 
mulţime. 

În realitate, lucrurile care se desfăşoară astăzi şi care poartă amprenta 
progresului se derulează în spatele opiniei publice, dincolo de avertismentele 
ţipătoare, dincolo de textele lacrimogene sau de declaraţiile de război. Mesajul 
acestui unghi este: �A sosit momentul să se spună lucrurilor pe nume�. S-ar putea 
ca aceste lucruri care sunt acum atât de puternice şi agresive să aibă un impact 
periculos asupra individului care refuză să-şi raporteze viaţa sa la comunitate. 

Pentru că omul trebuie să se preocupe şi de individualitatea sa, dar să şi 
trăiască în comunitate, progresul său trebuie să se realizeze pe ambele planuri, atât 
în forul interior, cât şi prin raporturile sociale pe care le dezvolta cu ceilalţi. 
Trigonul lui Jupiter retrograd cu Saturn înseamnă integrarea experienţelor de până 
acum într-un nou context social, dar şi susţinerea grupului prin realizările 
personale. Această simbioză trebuie să ducă spre progres, iar Luna din Coada 
Dragonului îi va sancţiona dur pe cei care refuză să facă acest lucru. Ea va avea grijă 
să ţină feedback-ul activ şi acolo unde lucrurile se abat să fie aduse pe calea de 
mijloc spre nemulţumirea sau disperarea celor care vor să trăiască în continuare pe 
linia extremelor. 

Planeta se schimbă, mentalitatea oamenilor, în consecinţă, este invitată să se 
adapteze, iar îndemnul subtil, prin trigonul Jupiter-Saturn de acum, este acela de 
conciliere, adică de îndreptare a întregii fiinţe către zona de mijloc a conştiinţei 
globale şi asta săvârşită că o stare de fapt, prin simplitate, prin normalitate, foarte 
hotărât şi cu toate resursele de care dispune. 

Pentru că impactul Lunii asupra Axei Dragonului este mediat de Neptun, 
înţelegem că acum faptele individuale au un ecou puternic asupra comunităţii sau 
asupra rasei umane în ansamblu. Neptun din Peşti, care aduce conştiinţa evoluţiei 
prin credinţă intervine acum şi îi oferă omului lecţii despre necredinţă. 

Sunt identificate acele întâmplări din trecut unde am suferit pentru că nu am 
avut credinţă sau nu am dorit să punem un strop de bunătate în faptele pe care le-
am săvârşit. 

Prin urmare, 13 decembrie ne aduce în faţa unor înţelesuri speciale. Pe de 
o parte trigonul lui Jupiter retrograd cu Saturn înseamnă îndemnul comunităţii 
orientat către individ pentru a-l desprinde pe acesta de obiceiuri proaste. Unii însă 
au avut grijă ca dea lungul vieţii să-şi construiască obiceiuri rele atât de lipicioase 
încât să le vină foarte greu acum să se desprindă. Pot face lucrul acesta dacă fac 
apel la Neptun din Peşti ca mediator a relaţiei dintre Lună şi Axa Dragonului, adică 
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la credinţa într-un for superior, în Dumnezeu sau credinţa în faptul că binele 
întotdeauna învinge. 

Aceste lucruri în societatea actuală sunt blamate, acuzate sau ridiculizate 
însă cel care le practică şi a obţinut rezultate ştiu că acestea reprezintă o adevărată 
forţă de necombătut a universului. 

Ziua de 13 decembrie ne îndreaptă spre două direcţii. Pe de o parte avem de-
a face cu avertismentele desprinse din eşecuri anterioare, iar de parte cealaltă sunt 
resursele pe care le avem acum. Realizând o fuziune între acestea, oamenii înţeleg 
că nu trebuie să facă prea mari eforturi pentru a progresa, ci pur şi simplu trebuie 
să se decidă spre a se apropia de calea de mijloc. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta cumva să descoperim 
în forul interior ecoul unui strigăt misterios. Planeta strigă spre locuitorii ei pentru 
a nu mai fi agresată prin tehnologie, prin gânduri rele, prin comportamente 
agresive sau pur şi simplu prin dispreţul pe care aceste fiinţe i-l arată. Cei care 
lucrează cu energia sau sunt preocupați de latura practică a ezoterismului vor reuşi 
să perceapă acum anumite informaţii care plutesc în jurul planetei şi care au rol de 
reglare a unor centre de putere în aşa fel încât ele să nu distrugă în totalitate acest 
habitat. Ţinta acestei zile nu este atât de mult informarea cât, pornind de la această 
informare, oamenii să înțeleagă că, dacă nu se apropie de calea de mijloc şi trăiesc 
în continuare pe linia extremelor, îşi fac rău singuri şi prin erorile pe care le fac 
reuşesc să-i contamineze şi pe ceilalţi sau să producă rele şi mai mari. 

 
Sâmbătă, 14 decembrie 

Sambata 14-12-2013  9:51    Luna (Tau) Sex [Can] Jupiter 
Sambata 14-12-2013 10:04     Sun (Sag) Sex (Aqu) Juno 
Sambata 14-12-2013 10:25    Luna (Tau) Opp (Sco) Saturn 
Sambata 14-12-2013 15:06    Luna (Tau) Sex (Can) Lilith 
Sambata 14-12-2013 18:14    Luna (Tau) Squ (Aqu) Juno 

 
Emoţia este integrată greşit. Sfera ideilor face apel la restricţii. 

Interferenţe. Probleme disproporţionate. Disimulare. Ingeniozitate. Vise. 
Conflict între personalitate şi emoţie. 

 
În momentul în care Soarele se află în sextil cu Junon, Luna se va afla în 

opoziţie cu Saturn, iar asta înseamnă pentru noi toţi că orice încercare de mediere, 
de apropiere de sensul lucrurilor ori de retrăire a unor emoţii pozitive primeşte din 
jur o opoziţie destul de dură. 

Asta se va întâmpla pentru că, în mare parte, fiecare individ este vinovat 
pentru lucrurile care nu funcţionează în propria sa viaţă, în special acele lucruri 
care au fost lucrate suficient de mult, acele lucruri asupra cărora s-au aplecat cu 
toată disponibilitatea. Asta se întâmplă pentru că Jupiter şi Lilith nu vor reuşi să 
medieze opoziția Lună-Saturn şi singurele explicaţii care vor fi vizibile ne vor duce, 
ca şi în zilele anterioare, către episoadele marcante pe care le-am parcurs de la 
începutul lunii sau în luna anterioară şi care au avut un caracter negativ. 

În plus faţă de zilele anterioare, acum încercăm să mediem toate aceste 
probleme prin diferite interferenţe. Oamenii devin permisiv la sugestiile celorlalţi, 
deschişi faţă de lucrurile pozitive, corecte sau către o anumită ingeniozitate ce se 
manifestă pe zona publică. 

Dacă s-ar limita doar în această zonă a schimbului de idei sau a mulţumirii 
sufleteşti, atunci aceste obstacole care vin de pe zona publică adică absenţa 
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feedback-ului ori un feedback negativ, ar fi ignorate sau trecute cu vederea ori 
criticate aşa cum merită. Cei mai mulţi care nu vor reuşi să facă acest lucru, vor 
invoca faptul că sunt constrânşi să pună la dispoziţia celorlalţi valori pe care nu le 
mai au şi, pentru a nu cădea pradă acestor elemente negative, visează mult sau, 
dacă sunt constrânşi de un factor exterior să explice ceea ce li se întâmplă, atunci 
oferă tot felul de justificări sau de informaţii suplimentare despre acestea, aducând 
vorba despre conflictul dintre personalitate şi emoţie, adică de conflictul dintre 
ceea ce sunt ei şi ceea ce simt că trebuie să devină. 

Dacă nu se opresc din această înclinaţie spre a explora evenimentele sociale, 
oamenii ajung în ipostaza în care să-şi vadă problemele disproporţionat sau să 
confunde sectoarele şi să-şi aducă în familie complicaţiile sociale, fără a putea să le 
rezolve. 

Prin urmare, 14 decembrie este o zi marcată de emoţie. Emoţiile în această 
zi dacă sunt protejate de conflictele sociale, ele sunt în cea mai mare parte pozitive, 
chiar şi atunci când îi îndeamnă pe oameni să viseze, chiar şi atunci când nu au 
suport real. Dacă ajung în zona publică pentru a le extinde sau pentru a se simţi 
bine cu prietenii, cu cunoscuţii ori pentru a reedita o întâlnire mai veche şi a 
clarifica anumite lucruri atunci oamenii se vor situa pe frecvenţa careului Luna-
Junon, adică printr-o criză în relaţii. Nu trebuie să luăm de decisiv ceea ce ni se 
întâmplă astăzi decât dacă urmărim să nu interacţionăm prea mult cu ceea ce se 
întâmplă în jur, dacă vrem să lăsăm în urma conflictele sociale ori greutatea pe care 
societatea alege să o pună pe umerii individului. 

Individul trebuie să-şi vadă astăzi de armonia familiei sau să o caute dacă 
aceasta nu există pentru a o uda, aşa cum procedează un grădinar cu plantele din 
curtea sa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza să hrănim 
dizarmoniile sociale. Nu trebuie să ne preocupăm acum de ceea ce nu merge bine în 
societate sau de acele întâmplări personale care s-au consumat pe zona publică. Azi 
trebuie să ne ocupăm de armonia familiei, de intimitate, de tot ceea ce este bun 
înălţător şi sublim care este pus în cele mai multe din cazuri la baza unui edificiu 
relaţional foarte bun. 

 
Duminică, 15 decembrie 

Duminica 15-12-2013  4:54    Luna (Tau) Tri (Cap) Venus 
Duminica 15-12-2013  8:40    Luna (Tau) --> Gemini 
Duminica 15-12-2013 14:18    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Duminica 15-12-2013 16:22    Luna (Gem) Tri (Lib) Mars 

 
Atracţii stranii între oameni diferiţi. Confuzie. Mesaje înşelătoare. 

Rigiditatea mentală. Sentimentul blocat cere prea multă atenţie. Terapie. 
Bulversare. Atracţie spre ceea ce este interesant pentru a vinde. Competiţie. 

 
Abia acum, la finalul săptămânii, înţelegem cât de ciudată a fost săptămâna. 

Abia acum, când Luna trece în Gemeni şi când oamenii reuşesc să înțeleagă mult 
mai bine că au avut de înfruntat doi câini puternici, unul care trage de ei spre zona 
socială şi altul care i-a ținut în zona personală. Abia acum oamenii înţeleg că 
mesajele care au venit spre ei de-a lungul acestei săptămâni au fost înşelătoare. 
Dacă acum, prin trecerea Lunii din Gemeni, dau dovadă de rigiditate mentală, 
atunci sentimentul pe care au încercat să şi-l protejeze cu atât de mult efort în ziua 
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anterioară se blochează și se va exprima până la finalul anului prin constrângeri 
sau teamă, evaluând anturajul după mesajele pe care le primeşte prin această 
comandă. 

Comanda de teamă devine astăzi elementul principal care vine spre noi, nu 
pentru a ne îngrămădi într-un colţ şi a trăi cu frică până la sfârşitul anului. 
Contextul astral este obiectiv, el nu are un interes în sensul acesta şi pentru că 
atunci când se află în faţa necunoscutului, în faţă situaţiilor stranii sau în fața 
elementelor abstracte oamenii intervin cu o contracţie. Pentru ei această contracţie 
ia înfăţişarea fricii, pentru că frica este sentimentul cel mai explorat dintre toate. 
Iubirea este cea care îl eliberează pe om de frică şi îi conferă strălucirea şi fascinaţia 
iniţială, dar până acolo este nevoie de încredere, de practică, de curaj, adică tot ceea 
ce pune un terapeut în practica sa. 

Trigonul pe care Luna şi Marte îl împlinesc în seara acestei zile înseamnă mai 
mult de o simplă combinaţie de factori care ar putea săi ducă pe individ la 
dezvoltare, la creştere, la expansiune, ci înseamnă competiţie. Un trigon pe semne 
de aer, după ce Luna în ziua anterioară a avut de parcurs o opoziţiei cu Saturn, 
octava sa superioară pe axa Taur-Scorpion, înseamnă libertăţi prost înţelese. 
Oamenii vor fi mai bulversaţi cu atât mai mult cu cât se afla mai aproape de 
informaţiile care ar putea să-l ajute. De aici şi confuzia ori să considere că anumite 
mesaje care vin spre ei nu-i ajută, nu-i ridică pe un nivel superior, ci îi păcălesc şi 
mai mult. 

Prin urmare, finalul săptămânii devine un fel de secvenţă de final în cadrul 
unui demers care s-a exprimat doar de-a lungul acestei săptămâni şi care nu va fi 
dus în săptămâna viitoare, chiar dacă Luna în 15 decembrie abia şi-a început 
tranzitul sau prin Gemeni. Acum trebuie să ajungem la o concluzie, trebuie să 
înţelegem şi chiar dacă dihotomia acestei săptămâni a pus o mare greutate pe 
deciziile individului, acum trebuie să extragem din ambele direcţii ceea ce ne ajuta 
cel mai mult sau ceea ce ne motivează să nu distrugem lucrurile bune pe care le-am 
protejat până acum, să nu le vindem, ci să le păstrăm într-o vitrină printre alte 
lucruri speciale cu care ne-am întâlnit de-a lungul acestei vieţi. 

Competiţia zilei de 15 decembrie este periculoasă pentru că ea se realizează 
prin rigiditate mentală sau printr-o anumită confuzie, ori prin teamă, ceea ce-l va 
duce pe individ să acumuleze o energie care nu-i va folosi sau care la un moment 
dat se va întoarce împotriva sa. 

Astăzi ar trebui să se preocupe doar de introspecţie, doar de analiză sau să se 
consulte cu cei din jur ori cu cei pe care-i considera superiori din punct de vedere 
informaţional sau evoluaţi spiritual referitor la anumite probleme cu care s-au 
confruntat de-a lungul acestei săptămâni. Prin schimb de informaţii, oamenii se vor 
simţi înnobilaţi şi vor reuşi să depăşească multe din obstacolele acestei săptămâni 
şi a nu le luă cu ei în săptămâna următoare. 

Dacă nu ne vom petrece ziua cu frică, dacă nu vom face apel la situaţii care 
ne-au hrănit aceste temeri, atunci vom reuşi să încheiem cu 15 decembrie o 
perioadă de tensiune şi angoasă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a încerca pe cât posibil să nu 
facem apel la situaţii care ne trezesc agresiune sau teamă. Teamă va face tot timpul 
casă bună cu agresiune pentru că întotdeauna un om rău va proceda aşa pe motiv 
că se teme, iar un om care se teme va ajunge în cel mai scurt timp să devină foarte 
agresiv. Din acest cerc vicios se iese prin iertare, prin iubire sau, cine nu poate face 
prin putere proprie acest lucru, atunci va reuși printr-un schimb cu oameni buni, 
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cu oameni generoşi, cu oameni care au gustat din blândeţea universului şi care 
doresc să o împartă cu ceilalţi. 
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Într-un ton diferit faţă de ceea ce a venit spre noi în ultima perioadă, 16-22 
decembrie 2013 este o săptămână a regretelor. Acest interval nu se remarcă prin 
evenimente astrale ieşite din comun, ci aduce doar împlinirea fazei de Lună plină în 
ziua de marţi, 17 decembrie, în Săgetător, revenirea lui Uranus din mersul 
retrograd tot marţi, 17 decembrie, dar şi intrarea Soarelui în Capricorn, împlinirea 
unui sextil intre Mercur şi Junon sau intrarea lui Venus în mersul retrograd 
împlinite în ziua de sâmbătă, 21 decembrie. 

În rest, Luna parcurge un segment de zodiac de la Gemeni la Fecioară, 
împlinind mai multe unghiuri care amplifică de această dată confuzia, impresiile 
false, dezamăgirea, dar şi curajul ori dorinţa individului de a găsi răspuns la 
problemele cu care s-a confruntat în ultima perioadă. 

O parte din evenimentele acestei săptămâni au un caracter banal, obişnuit, 
comun şi chiar dacă ele poartă denumiri care trezesc unora nemulţumiri gen 
�piedici�, �risipă�, �agresivitate� sau �revolta� ele se desfăşoară într-un cadru 
restrâns, într-o zonă a elementelor cunoscute, adică aşa cum individul dictează, nu 
cum o anumită situaţie socială ar putea să spună. 

Cei care vor să activeze însă şi la nivel social vor trebui să-şi echilibreze 
cumva paleta emoţiilor şi să nu activeze pe zona socială, doar pentru că a se ocupă 
de familie, de viaţă intimă ar însemna pentru aceştia izolarea. Fuga de singurătate, 
de lucruri care se desfăşoară într-un segment intim, ar putea să genereze pe zona 
socială probleme echivalente. De aceea, 16-22 decembrie este o săptămână a 
regretelor. Vom avea tendinţa să fugim din zona în care ne desfăşurăm cel mai bine 
către partea cealaltă, printr-un gen de dezertare, nu explorare. 

17 decembrie iese în evidenţă faţă de celelalte zile prin faptul că aduce un 
mesaj astral cu titlul de inversiune. Termenul de �inversiune� aici nu are conotaţii 
negative, ci, dimpotrivă, aduce conjuncturilor sociale puterea de a depăşi o barieră 
sau de a se manifesta într-un mod total neaşteptat. 

În afara caracterului neobişnuit al zilei de 17 decembrie, este important să 
subliniem şi îndemnul zilei de luni, 16 decembrie, care îi îndeamnă pe oameni să-şi 
protejeze valorile pe care şi le-au acumulat până acum. Valorile nu trebuie expuse 
confuziei în prima zi a săptămânii pentru că altfel raportul de forţe va fi centrat pe 
această linie şi întreaga săptămână va fi parcursă prin consum, nu prin acumulări 
sau progrese. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a privi tot ceea ce 
vine spre noi acum cu atitudinea martorului pentru a putea separa elementele 
negative de cele pozitive, îndemnurile subiective de adevăratele mecanisme sociale 
care devin obiective numai atunci când sunt raportate la ambiţiile individului. Prin 
starea de martor ne vom situa la o poziţie egală faţă de toate acestea, intrând în 
contact cu ele, dar neconsumându-ne. 
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Luni, 16 decembrie 
Luni 16-12-2013  1:36    Luna (Gem) Sex [Ari] Uranus 
Luni 16-12-2013  3:19    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Luni 16-12-2013 20:16    Luna (Gem) Opp (Sag) Mercury 

 
Confuzie. Incertitudine. Se adânceşte o rană. Se spun cuvinte care rănesc. 

Adevărul nu este recunoscut. Autocontrolul vine prin limitarea dorinţelor. 
 
Debutul săptămânii se va face cu Luna în Gemeni. Astăzi Lună are de 

împlinit trei aspecte: un sextil cu Uranus, un careu cu Chiron şi o opoziţie cu 
Mercur. 16 decembrie este ultima zi când Uranus se află în mers retrograd, în 17 
decembrie el îşi va reveni la mersul direct. 

Unghiurile pe care le împlineşte Luna astăzi de pe axa Gemeni-Săgetător ne 
duc la confuzie. Această confuzie, atunci când o anumită situaţie cere să fie 
rezolvată, îl va duce pe individ mai departe, printr-un gen de aprofundare negativă, 
adică spre incertitudine. În felul acesta, înţelegem că scopul pentru care Luna 
lucrează cu astfel de informaţii este acela de a se adânci o rană. Asta înseamnă că 
multe din evenimentele care vin spre noi astăzi au o puternică amprentă afectivă şi, 
pentru că Luna împlineşte o opoziţie cu Mercur pe axa Gemeni-Săgetător, aduce 
dificultăţi în a transferă un mesaj sau în a înţelege lucruri esenţiale, dar şi pentru că 
acum ea se află în fereastra opoziţiei cu Soarele, adică participă la împlinirea fazei 
de Lună plină. 

Dacă astăzi se face apel la cuvinte pentru a înlocui un sentiment, atunci 
acestea vor răni şi mai mult, iar adevărul care ar trebui să fie reliefat de aceşti 
termeni nu este recunoscut. Doar sentimentul este acela care ne duce spre lumină 
sau ne ajută să atingem cu toţii calea de mijloc într-un dialog sau într-o mediere. 

De asemenea, careul Lunii cu Chiron ne vorbeşte de dificultăţi în a ne 
controla dorinţele sau probleme cu autocontrolul nu pentru că am fi tentaţi să ne 
oferim astăzi libertăţi prea multe, ci pentru că Chiron din Peşti îl constrânge pe 
individ să privească problema din alt unghi, de sus sau să o vadă încadrată într-un 
context mult mai mare. Pentru că acum Luna şi Mercur sunt în opoziţie oamenii 
sunt lezaţi în acest segment al viziunii, adică ceea ce ar trebui practic să folosească 
cel mai mult, iar acest careu ne duce spre limitări care dor sau amplifică şi mai mult 
confuzia. 

Cei care nu-şi fac griji pentru ziua de mâine, care preferă să trăiască prin 
bucurii simple pe care le iau din jur nu vor avea o zi atât de complicată, pentru că 
alegerile lor nu se îndreaptă spre mari evenimente ale vieţii, ci, dimpotrivă, le 
întoarc aceştora spatele, considerând că aşa îşi vindecă sufletul, aşa se ridică 
deasupra propriei condiţii, aşa progresează. Aceasta este însă o formă de negaţie şi 
doar cei superficiali considera că dacă vina lor seama cu vârful icebergului care a 
scufundat Titanicul, pot şi ei să distrugă monstrul lăcomiei. 

16 decembrie va fi o zi complicată pentru cei care-şi pun multe întrebări 
despre rostul pe care îl au în această lume, despre însemnătatea relaţiilor care îi 
consumă atât de mult sau despre anumite lucruri care urmează să se consume în 
viitorul apropiat. 

Prin urmare, 16 decembrie este o zi de confuzie. Această confuzie nu vine 
numai din faptul că suntem privaţi de informaţii sau că ele sunt prezentate în mod 
trunchiat, ci pentru că suntem îndemnaţi să le privim dintr-un alt unghi. Nu vom 
înţelege acest lucru de la sine, ci doar atunci când ceva ne doare. Fie că durerea este 
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localizată pe trup, fie că ea vine din suflet ea ne arată că suntem limitaţi sa că nu 
privim probleme pe care o explorăm acum din unghiul care trebuie.  

Cei care sunt angrenaţi într-un proces de transformare interioară vor privi 
ipostaza zilei de 16 decembrie cu teamă. Îşi vor face griji că nu se pot controla în 
situaţii banale şi încet îşi pun mari semne de întrebare faţă de evoluţia pe care au 
crezut că au comportat-o. Trebuie să fie încrezători în forţele proprii şi să nu pună 
evenimentele zilei de astăzi pe seama unui destin deviat. Nu şi-au deviat destinul, 
iar dacă sunt angrenaţi pe o cale spirituală atunci nu trebuie să-şi nege rezultatele 
în care au crezut până acum doar pentru că s-a împiedicat de două trei confuzii, ca 
astăzi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa acum de 
păstrare. Ceea ce avem, ceea ce conştientizăm că am acumulat cu mare efort în 
săptămânile sau lunile anterioare să inventariem şi să păstrăm cu implicare într-o 
cămară a sufletului pentru că s-ar putea ca în zilele care urmează, până la finalul 
săptămânii, să facem foarte des apel la aceste calităţi. Cine şi le neagă astăzi va trăi 
toată săptămâna cu regretul că a pierdut ceva important. 

 
Marţi, 17 decembrie 

Marti 17-12-2013  7:33    Luna (Gem) Tri (Aqu) Juno 
Marti 17-12-2013 11:28     Sun (Sag) Opp (Gem) Luna (Full Moon) 
Marti 17-12-2013 19:39  Uranus (Ari) S/D 
Marti 17-12-2013 20:16    Luna (Gem) --> Cancer 

 
Piedici. Impresii false. Risipă. Se frânează un demers care nu dădea semne 

că ar putea fi oprit prin ceva. Scopul scuză mijloacele. Se caută în planul concret 
obstacolele care ieri erau la nivel mental. Agresivitatea doreşte să anuleze frica. 
Revoltă împotriva condiţionărilor din ultimele luni. 

 
Luna plină din Săgetător vine cu piedici. Astăzi opoziţia luminariilor ne 

creează impresii false despre oameni, despre experienţele vieţii sau despre ceea ce a 
aflăm pe diferite canale de informare. Pentru că impresiile sunt false şi energia pe 
care o folosim în direcţia explorării acestor informaţii ne îndeamnă spre risipă. Ar 
trebui că resursele mentale, afective sau fizice să fie utilizate pentru a spori puterea 
mentală, sufletească sau pentru a consolida inserţia socială nu pentru a ne 
frământa în probleme care nu au soluţii. 

Totuşi, în 17 decembrie se întâmplă un lucru neobişnuit. Pe de o parte Luna 
plină amplifică forţa evenimentelor şi le duce pe acestea în imediata apropiere a 
unei explozii. De partea cealaltă, Uranus revenind din mersul retrograd inversează 
direcţia acestor forţe, producând ceea ce se numeşte �efect invers�, adică se 
frânează un demers negativ care până cum nu da dea semne că ar putea fi oprit 
prin ceva. Acest lucru, pentru cei care s-au implicat în ultimele trei săptămâni în 
demersuri revendicative, care şi-au cerut drepturile sau care au explorat o extremă 
a dinamicii sociale, cerând lucruri care nu pot fi obţinute atât de uşor, ar putea avea 
un răspuns pozitiv. El însă nu durează pentru că această forţă inversă se manifestă 
doar astăzi când Uranus este static în Berbec. De mâine el intră în mers direct şi 
anumite probleme îşi reiau cursul său vin la vale pe o altă albie. 

Unii vor avea impresia astăzi că este important să doboare bariere pentru că 
nu înţeleg nimic din ceea ce li s-a-ntâmplat până acum sau refuză sistematic să 
accepte ca obstacolul de până acuma fost un ajutor oferit de univers pentru a-l 
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convinge că nu trebuie să ajungă într-o anumită zonă. Ei vor considera că scopul 
scuză mijloacele şi prin tot ceea ce fac astăzi vor arăta ca sosit momentul să pună în 
aplicare la modul concret ceea ce până acum au gândit. 

Chiar dacă forţa inversată, generată de combinaţia Uranus static şi Luna 
plină, aduce o preschimbare a sensului sau o deviere a acestuia, impactul Lunii 
pline de pe această axă nu trebuie minimalizat. Ea ne aduce în pragul agresivităţii 
verbale sau în zona în care să ne exprimăm de o manieră impulsivă pentru a anula 
o teamă o frică sau pentru a preîntâmpina atingerea momentului de groază în faţa 
unui final care nu mai poate fi modificat niciodată. 

La nivel macro această combinaţie de forţe îndeamnă la revoltă împotriva 
condiţionărilor din ultimele luni. Dacă răspunsul pozitiv este simplu de dat şi până 
acum el nu a fost oferiţi din rea voinţă, atunci energia astrală îi îndemna pe cei care 
au putere de decizie, care au acest factor în mâini să se dezechilibreze în 
demersurile lor negative şi să facă o faptă bună. Dacă decizia implică şi declasarea 
în cascade a altor etape administrative, sociale, culturale sau politice atunci 
lucrurile bune care apar în această zi s-ar putea să fie unice. 

Prin urmare, Luna plină din 17 decembrie ne aduce în faţa unor situaţii 
neobişnuite. Unii vor avea impresia că până şi aerul pe care-l respiră este altfel sau 
comportamentul celor din jur este îndreptat către o altă finalitate ori ei îl citesc 
altfel decât s-a-ntâmplat până acum. Acest lucru sunt inversate, sunt susţinute de 
combinaţia Uranus static în Berbec şi Luna plină din Săgetător, îndemnând 
evenimentelor sociale care păreau rigide în caracterul lor negativ să se zdruncine 
din temelii şi să permită unei raze de lumină să le străbată. 

17 decembrie ne aduce în faţa unei agresivităţi care ar putea să scape de sub 
control, chiar dacă ea are la bază o motivaţie negativă, aceea de a preîntâmpina o 
frică sau de a preîntâmpina contactul cu groază pe car eo simte un individ în faţa 
unui eveniment nedorit pe care nu-l mai poate schimba. 

Lumea însă se schimbă şi această combinaţie astrală este în asentimentul 
factorilor astrali care depăşesc predispoziţiile impuse de cadrul acestor săptămânii, 
a lunii decembrie sau chiar cadrul anului 2013, aducându-ne în faţa unor împliniri 
nesperate. Acestea nu vor fi duse mai departe aşa acum vor fi formulate astăzi sau 
cum ne aşteptam să se împlinească, ci într-un alt mod pe ideea că Dumnezeu îi dă 
omului ceea ce are nevoie, nu neapărat ceea ce cere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu cădea pradă acestei 
inversiuni. Astăzi este indicat să lăsăm ca lucrurile să vină de la sine pentru că a 
acţiona pe această conjunctură cu încrederea că binele care vine de sus are propriul 
său mesaj, înseamnă a respecta forţa universului, a respecta ceea ce nu cunoaştem 
în mod direct sau pe care nu le folosim în mod conştient. Unii numesc această 
�devoţiune�, alţii �credinţa�, însă nu contează ce denumire îi dăm, importantă este 
atitudinea. 
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Miercuri, 18 decembrie 
Miercuri 18-12-2013  2:07    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 
Miercuri 18-12-2013  6:19    Luna (Can) Tri [Sco] North Node 
Miercuri 18-12-2013  6:42    Luna (Can) Squ (Lib) Mars 
Miercuri 18-12-2013 13:32    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 
Miercuri 18-12-2013 15:25    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 
Miercuri 18-12-2013 17:58    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 

 
Curajul de a înfrunta ceea ce ieri s-a evidenţiat ca problemă. Bucuria unei 

victorii. Comportament straniu. Refuzul convenţionalului. Rigiditatea este 
folosită ca o platoşă. Soluţiile cele mai simple ies la lumină singure. Putere de a 
răzbate. 

 
O parte din mesajul Lunii pline care s-a împlinit ieri este transferat şi zilei de 

18 decembrie în special prin atitudinea de curaj afişată în special în confruntări cu 
persoane sau situaţii care până acum ne-au pus în dificultate. Curajul dovedit astăzi 
scoate în evidenţă o probleme foarte gravă şi nu doar atât, ci îl îndreaptă pe individ 
şi către o soluţie pe care va trebui să o pună în aplicare în cel mai scurt timp. Asta 
înseamnă trigonul Lunii cu Capul Dragonului şi, de asemenea, asta înseamnă ca 
emoţia să fie în armonie cu destinul, dar pentru soluţie trebuie o energie 
suplimentară sau o rezervă. 

Ceea ce vine spre noi în 18 decembrie ne duce cu gândul la ceea ce am 
conservat în prima zi a acestei săptămâni, pe 16 decembrie, când a trebuit ca 
anumite realizări comportate în ultimele săptămâni să le protejăm de confuzie. Cei 
care au dat curs indemnului primei zile a săptămânii şi s-au protejat de confuzie 
elemente importante, astăzi se vor bucura de victorie. Chiar dacă vor avea un 
comportament straniu, chiar dacă vor fi implicaţi în activităţi marcate de refuzul 
convenţionalului sau din care să iasă cu acuzaţii neobişnuite, gen �rigiditatea�, 
�încăpăţânare�, �inversiune�. 

Astăzi Luna are de împlinit 6 aspecte şi toate, prin efectul cumulat, ne duc 
spre ideea că soluţiile cele mai simple ies singure la lumină. Unele s-ar putea să se 
facă remarcată prin probleme, prin complicaţii, prin conflicte, altele însă vin prin 
accesul la inspiraţie, prin creativitate sau prin acceptarea unei recomandări care 
vine din partea unei persoane educate. 

În egală măsură, şi opoziţia Lunii cu Pluton, împlinit ca un ultim aspect al 
zilei, ne îndeamnă să ne utilizăm puterea pentru a depăşi bariere, pentru a răzbate 
acolo unde până acum nu am putut învinge. 

Prin urmare, 18 decembrie este o zi de mare însemnătate pentru echilibrul 
psihoemoţional, pentru ceea ce ne-am propus să conservăm din realizările ultimei 
perioade, dar şi pentru planurile de viitor, acelea care se bazează foarte mult pe 
sentimentul apartenenţei la un grup, pe dragostea pe care o purtam unei persoane 
din preajma sau pentru devotamentul cu care unii aleg să se sacrifice pentru 
împlinirea destinului propriu. 

Nu este cazul să ne lăsăm păcăliţi acum de anumite idei susţinute cu 
hotărâre. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi de caracterul vehement al unor declaraţii 
şi nici de rigiditatea unor. Toate acestea constituie o platoşă cu care oamenii au ales 
să-şi protejeze lucrurile bune. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a transforma ziua de 18 
decembrie într-un în care să explorăm starea de martor. A fi martor la tot ceea ce se 
întâmplă nu înseamnă a fi pasiv, ci, dimpotrivă, a respecta ordine lucrurilor în care 
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ne-am integrat şi de a folosi energia personală pentru a crea lucruri personale, nu 
pentru a le reinventa pe acelea pe care le avem deja puse la dispoziţie. 

 
Joi, 19 decembrie 

Joi 19-12-2013  8:01    Luna (Can) Con [Can] Jupiter 
Joi 19-12-2013 10:49    Luna (Can) Tri (Sco) Saturn 
Joi 19-12-2013 15:45    Luna (Can) Con (Can) Lilith 

 
Expresivitate prin curaj. Judecarea conjuncturii după rezultatele pe care 

le generează. Viziune de ansamblu. Răul este atenuat. Patimi vechi ne 
invadează. Teamă de singurătate. Grija că simptomele nu sunt citiţi corect. 

 
 Dacă 18 decembrie a fost o zi neobişnuită, 19 decembrie este o zi ciudată. 

Astăzi Luna va avea de împlinit două conjuncţii (una cu Jupiter şi alta cu Lilith), iar 
între acestea va trece prin trigonul cu Saturn. Asta înseamnă că va reactiva, într-un 
alt context, într-o altă conjunctura sau cu alte persoane, relaţia de trigon pe care 
Saturn o trimite către planetele din Leu. 

Astăzi luăm contact cu lucruri pe care am preferat dea lungul ultimelor 
săptămâni să le uităm sau să le privim altfel. Sunt reinviate anumite conflicte, iar 
viziunea de ansamblu de îndeamnă astăzi să ne oprim privirea numai către 
întâmplări nefericite. 

Partea bună vine din faptul că prin relaţia de trigon intre Luna şi saturn 
curajul are astăzi o mare expresivitate, iar viziunea de ansamblu ia înfăţişarea unui 
discernământ care îi spune individului că întreaga situaţie pe care o traversează 
acum, chiar dacă seamănă cu ceea ce s-a întâmplat anterior, trebuie judecata după 
rezultatele pe care le generează. Cei care reuşesc să discearnă foarte bine ceea ce-şi 
amintesc să li se fi întâmplat şi ceea ce consideră că retrăiesc acum îi ajută să se 
desprindă de patimile mai vechi şi să nu aducă, pe baza acestei confuzii, problemele 
trecutului în prezent. 

Dacă nu vor reuşi să facă acest lucru, atunci ziua se va desfăşura sub imperiul 
fricii de singurătate. De asemenea, pentru că Lilith din Rac aduce confuzia 
sentimentului corect astăzi am putea fi îngrijoraţi că simptomele nu sunt citit 
corect şi în consecinţă diagnosticul are o eroare. Reuşita zilei de 19 decembrie vine 
prin viziunea de ansamblu şi numai prin aceasta lărgire a orizontului personal 
omul reuşeşte să se separe de ceea ce consideră că acum retrăieşte. Numai aşa răul 
poate fi atenuat şi doar prin această dovadă de discernământ oamenii arată că sunt 
maturi în gândire şi sentimente sau probează că învaţă câte ceva din ceea ce trăiesc. 

Prin urmare, 19 decembrie este o zi ciudată. Astăzi ne vom simţi îndemnaţi 
să facem apel la experienţele anterioare, să invocăm faptul că reuşim să 
recunoaştem uşor un personaj negativ, aşa cum ne învaţă proverbul �Cine se frige 
în supă, sufla şi-n iaurt!�, dar şi să invocăm anumite plăceri periculoase pe care 
individul dacă nu şi le controlează din faza incipientă nu şi le va mai putea controla 
niciodată şi trebuie să şi le satisfacă. 

Acolo unde o găsim pe Lilith în aspect, avem şi o picătură de indecență, 
vulgaritate sau exces de senzualitate şi dacă judecăm după faptul că Saturn din 
Scorpion, prin trigonul pe care-l trimite planetelor din Rac, are tendinţa de a 
promova un personaj slab pentru a-l expune unei situaţii riscante şi, în felul acesta, 
a se proteja pe sine de un eventual eşec, înţelegem cât de ciudată poate fi ziua de 19 
decembrie. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi cu maximă sinceritate 
evenimentele în care ne implicăm. Este indicat să nu cădem prada sentimentului de 
disimulare, arătându-ne prietenoşi doar pentru că traversăm o perioadă dificilă sau 
să fim rezervaţi atunci când parte întunecată a conştiinţei ne spune că nu este atât 
de grav să folosim un individ din preajmă pentru ca acesta să tatoneze în locul 
altora o zonă periculoasă. 

 
Vineri, 20 decembrie 

Vineri 20-12-2013  6:36    Luna (Can) Opp (Cap) Venus 
Vineri 20-12-2013  8:47    Luna (Can) --> Leo 
Vineri 20-12-2013 18:38    Luna (Leo) Squ [Sco] North Node 
Vineri 20-12-2013 21:52    Luna (Leo) Sex (Lib) Mars 

 
Tristeţea este un semn că nemulţumirea este scoasă la lumină. Vindecare 

vine prin curaj. Izolarea este preferata acum de cei care se tem. Anturajul cere 
modificări de atitudine. Vocea cea mai puternică este a aceluia care nu a vorbit 
niciodată până acum. Schimbările sperie pentru că nu clarifică. 

 
Astăzi Luna îşi încheie tranzitul sau prin domiciliu şi înainte de a trece în leu 

va împlini o opoziţie cu Venus din Capricorn. Acesta este ultimul aspect pe care-l 
împlineşte Venus înainte de a intra în mersul retrograd în ziua de sâmbătă, 21 
decembrie. Ceea ce se scoate la lumina astăzi este tangent la o tristeţe adâncă, iar 
existenţa acestei este un semn că nemulţumirea trebuie scoasă la lumina pentru a fi 
vindecată. Vindecarea astăzi vine prin curaj însă careul pe care Luna îl împlineşte 
cu Axa Dragonului după ce intra în Leu îi va îndemna pe oameni să privească 
schimbarea cu reţinere. 

Unii se vor teme de lucrurile îndrăzneţe pe care trebuie să le împlinească 
astăzi, de hotărârile pe care trebuie s ale ia sau de anumite solicitări pe care ar fi 
momentul să le lanseze în mediul de apartenenţă. Anturajul cere astăzi modificări 
de atitudine şi prin efectul cumulat al planetelor, aşa cum am văzut şi în zilele 
anterioare, are loc o manifestare stranie a mesajului astral, în sensul că astăzi se va 
face remarcată o voce pe care nu am auzit-o niciodată. Acesta este semnul că 
planeta se schimbă, ca oamenii, de asemenea, trec prin anumite transformări şi că, 
dacă la nivel mondial în această perioadă devine din ce în ce mai clară 
reconfigurarea centrelor de putere, la nivelul vieţii private oamenii se arată mult 
mai îndrăzneţi sau acţionează din disperare de cauză considerând că se afla într-un 
punct terminus şi nu au cum să procedeze altfel. 

Faptul că Luna se află în Leu cea mai mare parte din această zi, chiar dacă 
trecem şi prin opoziţia Lunii cu Venus pe axa Capricorn-Rac sentimentele sunt 
încălzite, iar ele reuşesc să aducă un strop de speranţă în conjuncturile care par să-l 
împovăreze şi mai mult pe individ. Astfel, chiar dacă întâmplările sunt nefericite, 
oamenii au tendinţa de a-şi acorda credibilitate unii altora sau privesc problemele 
puse în discuţie de ceilalţi cu mai multă deschidere şi cu înţelegere. 

Prin urmare, 20 decembrie este o zi în care mulţi afla ceea ce trebuie să 
vindece. Unii care consideră că este mult mai importantă viaţa socială vor fi 
îndemnaţi să vindece o problemă din zona publică. Ceilalţi se vor preocupa de o 
afecţiune sufletească, de o durere trupească sau de o problemă de comunicare 
localizată la nivelul familiei sau în relaţia cu prietenii apropiaţi. 
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Indiferent de zona unde ne vom exprima, toate aceste situaţii lasă impresia 
că schimbările sunt periculoase, riscante sau atât de nefericite încât acţiunea în 
forţă sau cu ochii închişi ar fi singura soluţie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne speria astăzi de curaj. 
Dacă vom proceda în felul acesta, vom observa că forţa curajului depăşeşte orice 
barieră dacă ea nu este murdărită de teamă, de neîncredere sau de suspiciune. 
Curajul trebuie abordat cu bun simţ, cu respect şi cu dragoste pentru a nu distruge 
edificiul spre care se îndreaptă, ci pentru a-i construi acestuia o nouă înfăţişare. 

 
Sâmbăta, 21 decembrie 

Sambata 21-12-2013  2:11    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 
Sambata 21-12-2013 13:52 Mercury (Sag) Sex (Aqu) Juno 
Sambata 21-12-2013 19:10     Sun (Sag) --> Capricorn (Winter Solstice) 
Sambata 21-12-2013 23:53   Venus <Cap> S/R 

 
Speranţa că orice se rezolvă prin dialog. Abuz de cuvinte, de termeni. 

Căutarea plăcerilor periculoase. Dezamăgire. Grija că anturajul are o agendă 
ascunsă. Criză. Finalizarea unor demersuri derulate în ultimele patru 
săptămâni. Insatisfacţie. Păcăleală. Apel la conflicte mai vechi. 

 
 Soarele astăzi va trece din Săgetător în Capricorn, Venus va intra în mers 

retrograd, iar Mercur din Săgetător va împlini în mijlocul zilei un sextil cu Junon. 
Ca fundal, Luna, aflată în plin tranzit prin Leu, împlineşte în noaptea de vineri spre 
sâmbătă un trigon cu Uranus lăsându-ne un îndemna de a avea mai multă 
încredere în speranţă. Speranţa nu ia înfăţişarea unui eveniment cu caracter 
general, ci se orientează către dialog. Astăzi avem convingerea că orice se poate face 
prin discuţie, prin schimb de impresii, însă nu prin abuz de cuvinte sau de termeni, 
ci prin a ne arăta unii altora, respect şi acceptare. 

Sextilul dintre Mercur şi Junon ne îndeamnă spre a ne arăta unii altora 
respect şi acceptare fără prea mare efort. Însă trebuie să luăm în calcul că Soarele 
se află cea mai mare parte din zi pe gradul anaretic din Săgetător şi s-ar putea ca 
unii oameni să considere că dreptatea lor este mai importantă decât a celorlalţi şi 
să-şi ascundă prin abuzul de cuvinte, de termeni, de noţiuni, aică de plăceri 
periculoase pe care vor să şi le satisfacă în mare grabă astăzi. 

În egală măsură, acei oameni care au plăceri pe care trebuie să şi le satisfacă 
astăzi, au şi o atitudine necuviincioasă faţă de anturaj, privindu-l cu grija ca acesta 
are o agendă ascunsă, că nu i-a împărtăşit toate secretele, dar mai ales faptul că 
lucrurile care-i sunt ascunse sunt negative. 

Trecerea Soarelui în Capricorn îi va face pe oameni mai apropiaţi de valorile 
sufleteşti sau mai reţinuţi, mai disciplinaţi, mai calculaţi în interacţiuni, mai atenţi 
la ceea ce poartă denumirea generică de criză, fiind preocupaţi de modul cum se 
finalizează anumite demersuri care au fost derulate în ultimele patru săptămâni. 
Pentru că şi Venus va intra azi în mersul retrograd ziua va fi marcată de 
insatisfacţie şi lucrurile pe care le considerăm decisive, informaţiile în care credem 
cu atât de mare convingere se dovedesc a fi o mare păcăleală. Unii, care înţeleg mai 
repede acest lucru, pentru a face faţă căderii în gol, dezamăgirii vor face apel la 
conflicte mai vechi pentru a avea o scuză. Alţii însă vor continua să trăiască în 
această iluzie, în această himeră, sperând că impasul care îi constrânge acum să 
traverseze aceste demersuri în modul acesta se va finaliza. 
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Prin urmare, 21 decembrie este o zi marcată de dezamăgire în care 
oamenii au tendinţa de a greşi abuzând de cuvinte, de termeni, de noţiuni sau se 
antrenează unii pe alţii în călătorii periculoase. Aceste călătorii pot fi făcute fizic 
prin deplasări la mare distanţă faţă de zona în care locuiesc, dar şi călătorii cu 
mintea ori cu sentimentul către zone riscante. 

Ceea ce vine spre noi astăzi poartă amprenta mesajelor pe care le-am hrănit 
cu mintea, cu sufletul, cu sentimentul în ultimele patru săptămâni, însă astăzi, 
pentru că Venus intră în mers retrograd până la finalul lui ianuarie 2014, nu vom 
reuşi să le evaluăm în modul corespunzător şi mulţi s-ar putea să se păcălească 
atunci când vor dori să facă o analiză a acestora. 

Cei care fac apel la conflicte mai vechi, care prefera astăzi să-şi amintească 
numai ceea ce-i enervează sunt persoanele care au înţeles că rezultatul sau 
concluzia la care au ajuns este dureroasă şi vor să-şi justifice această stare prin 
situaţii reale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne sustrage dezamăgirii. Tot 
ceea ce facem astăzi să nu fie atins de dezamăgire. Astăzi dezamăgire are o forţă 
caustică menită să-i corodeze pe mulţi din interior. 

 
Duminică, 22 decembrie 

Duminica 22-12-2013  0:00    Luna (Leo) Squ (Sco) Saturn 
Duminica 22-12-2013 12:51    Luna (Leo) Opp (Aqu) Juno 
Duminica 22-12-2013 15:25    Luna (Leo) Tri (Sag) Mercury 
Duminica 22-12-2013 21:18    Luna (Leo) --> Virgo 
Duminica 22-12-2013 23:44     Sun (Cap) Tri (Vir) Moon 

 
Emoţii care bulversează. Regulă, metodă, precizia devin instrumente 

folosite în mediere. Celălalt este învinuit de nesiguranţă. Absenţa unui sistem 
personal de valori care să garanteze succesul acum. Risipă. Dezordine. Bucurii 
stranii. Dispreţ faţă de ceea ce este ridicat cu efort. 

 
Finalul săptămânii ne aduce în faţa unor emoţii care vor fi integrate în mod 

dificil în contextul evenimentelor acestei săptămâni. Astăzi emoţiile ne bulversează 
pentru că ele ne îndeamnă către regulă, metodă, către precizie şi nu la voia 
întâmplării, ci pentru a le utiliza pe acestea drept instrumente în mediere. 

Astăzi celălalt este învinuit de nesiguranţă şi va purta întreaga vină pentru că 
un individ care a eşuat într-un anumit demers nu s-a ales cu absolut nimic din 
acesta. 

Opoziţia Lunii cu Junon aduce, în felul acesta, o criză în relaţii care îi va duce 
pe oameni către risipă. Astăzi nu doar că celălalt este învinuit, dar se aduc 
argumente în favoarea culpei pe care o are într-un mod cât se poate de credibil. 
Astăzi luna îşi încheie tranzitul prin Leu şi spre seară, după ce intră în Fecioară, va 
avea de împlinit un trigon cu Soarele, abia intrat şi el de curând în Capricorn. Până 
să se ajungă încă la această armonie între luminarii care ne duc spre un anumit 
confort, o anumită bunăstare, absenţa unui sistem personal de valori care să-l 
încurajeze pe individ să depăşească acest obstacol susţinut pe lipsa de comunicare, 
îi menţine pe aceştia într-o zonă a nesiguranţei. 

Astăzi realizăm că sistemul de valori, educaţia sau anumite reguli morale pe 
care ni le-am stabilit şi de la care nu dorim să ne abatem constituie garantul 
succesului. Dacă apelăm la ele, risipa se situează la cotele minime, iar regula, 
metoda sau precizia nu ne vor mai speria atunci când vor fi folosite în mediere. De 
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partea cealaltă emoţiile se echilibrează şi cel care obţine un astfel de succes, va fi 
mult mai încrezător că a învăţa de la viaţă, ceea ce este cu adevărat util sau 
foloseşte cu înţelepciune tot ceea ce a asimilat din episoadele ultimelor luni. 

Nu trebuie însă să neglijăm nici careul Lunii cu Saturn care se împlineşte 
chiar la miezul nopţii, în noaptea de sâmbătă spre duminică, dar nici opoziţia Lunii 
cu Junon care se împlineşte în mijlocul zilei pentru că acestea aduc bucurii stranii, 
o anume dezordine afectivă sau care iese la lumina printr-un abuz de putere şi care 
îi duc pe oameni în postura în care să arate un anume dispreţ faţă de tot ceea ce 
este câştigat sau construit cu efort. 

Prin urmare, finalul săptămânii se va desfăşura într-un registru aparte faţă 
de celelalte zile. Vom avea impresia că 22 decembrie este un fel de cifră de control, 
o secvenţă de verificare a tot ceea ce am traversat de-a lungul acestei săptămâni. În 
principal este o zi în care emoţiile vor fi evidenţiate, dar va exista şi tendinţa de a ne 
pune pe umerii celorlalţi o greutate mult prea mare. Această greutate ar putea lua 
înfăţişarea unei culpe pe care acesta nu o are sau să-i fie transferate acestuia sarcini 
suplimentare pe care să nu le poată îndeplini şi să ajungă, de asemenea, la 
momentul în care să fie învinuit de ceva. 

Cei care manifestă o anume dezordine afectivă vor arăta astăzi că în 
continuare risipesc sau că nu vor să arate niciun pic de respect pentru cei care 
muncesc sau care vor să-şi construiască un destin prin efort propriu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa în voia unor 
emoţii negative. Cei care simt astăzi un impuls spre a lucra, spre a munci ori spre a-
şi petrece ziua căutând soluţii la problemele pe care le-au traversat în ultimele luni 
să se lase în voia acestora, dar să se ţine departe de idee că celălalt este vinovat. 
Dacă rezultanta este aceasta atunci factorii care au luat parte la această analiză vor 
fi negativi iar rezultatul pe care-l obţin nu va fi util în săptămânile următoare, ci 
doar îi va mângâia orgoliul acum la acest final de săptămână. 
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23-29 decembrie 2013 este o săptămână a acceptării. Ajungem la acceptare 
pentru că ne vom afla, cu fiecare zi a acestui interval, în faţa unor situaţii care ne 
îndeamnă să îndurăm, să respectăm, să protejăm ceea ce se află deja în derulare 
sau să nu distrugem ceea ce trebuie să meargă mai departe prin valoare, criteriu, 
educaţie sau profunzime. 

În această săptămână este accentuată zodia Capricorn şi valorile spirituale 
par să fie într-o luptă acerbă cu cele materiale. Disputele dintre minte şi sentiment, 
dintre corp şi suflet vor lua înfăţişări noi şi, practic, fiecare zi va veni cu o formă de 
tentaţie care să îi probeze omului tăria de caracter, profunzimea, nota pozitivă a 
emoţiilor sau virtuozitatea. Fiecare din cele 7 zile ale acestei săptămâni trebuie 
privită în contextul în care se exprimă pentru că sunt atât de strâns legate unele de 
altele încât o parte din evenimente ar putea să le traverseze pe toate sau 
evenimente diferite consumate în zile diferite să arate că au aceeaşi cauză. 

Nu este o săptămână a deciziilor deşi multe din evenimentele acestei 
perioade ar putea să ne sugereze acest lucru. 23-29 decembrie 2013 este o 
săptămână a acceptării şi tot ceea ce vine spre noi trebuie să primească din partea 
noastră dreptul la viaţă. 

Cine intervine acum, în această săptămână, cu eticheta de bun sau rău, de 
cald său rece, de întreg sau incomplet nu face altceva decât să se depărteze de 
drumul care-l duce spre progres, adică de întâlnirea cu sine. Cei care sunt 
preocupați de valorile spirituale ale căror activităţi sunt tangente la ştiinţele 
ezoterice vor observa că lupta dintre esenţial şi aparent ia acum înfăţişări 
înfricoşătoare. Vor reuşi să treacă dincolo de aparenţe şi să lucreze cu adevăratele 
noţiuni doar aceia care sunt căliţi, care s-au maturizat. Doar aceste persoane vor 
reuşi să-şi menţină echilibrul, să nu fie gălăgioase, rele, invidioase, să nu promită 
răzbunări sau să nu se arate superioare celorlalţi doar pentru că au beneficiat de 
câteva privilegii în plus faţă de cei cu care se compară. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a medita de-a lungul 
acestei săptămâni la faptul că suntem cu toţii muritori. Indiferent de calităţile sau 
defectele pe care le avem, indiferent de planul social la care participăm, toate trec 
printr-un nod care ar trebui să devină un punct de referinţă la care să ne raportăm 
toate activităţile. Cei care se preocupă prea mult de acumulări materiale, ar fi 
indicat să-şi amintească acum că pe toate le lasă aici. Cei care se preocupă de viaţa 
spirituală cu atât mai mult ar trebui să-i privească  pe ceilalţi prin suflet. Dacă nu-i 
privesc prin suflet înseamnă că nici ei nu au ajuns la sufletul pe care-l au. 

 
Luni, 23 decembrie 

Luni 23-12-2013  3:20    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 
Luni 23-12-2013  6:46    Luna (Vir) Sex [Sco] North Node 
Luni 23-12-2013 16:35    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 
Luni 23-12-2013 19:08    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 

 
Teama de pierdere. Prieteni care dezamăgesc. Motivaţii pentru depăşirea 

unui obstacol. Gânduri de vindecare. Voinţă. Fapte bune pentru sine. Progres. 
 
Pe gradul anaretic din Săgetător, Mercur le aduce oamenilor teamă de 

pierdere. Din nefericire, lucrurile nu rămân doar în această zonă, ci se extind spre 
relaţii, pentru că săgetătorul pune mult accept pe schimbul de impresii, pe 
interacţiuni sau pe raporturile care se construiesc între oameni. Astfel, prin această 
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poziţie de pe ultimul grad din Săgetător a lui Mercur relaţiile de prietenie sunt 
încercate. Dacă astăzi prietenii dezamăgesc se întâmplă pentru că nu au discutat în 
luna anterioară sau poate chiar de-a lungul lui 2013 anumite aspecte legate de 
sinceritate sau şi-au lăsat impresia unii altora ca atunci când situaţia socială o cere 
„prietenii” se pot întoarce din drum, se pot răzgândi și  consideră că pot uita ce au 
declarat, promis sau chiar se pot trăda. Opoziţia Lunii cu Neptun chiar despre asta 
ne vorbeşte astăzi (despre trădare) şi despre cât de puternică poate fi dezamăgirea 
în faţa unei situaţii de genul acesta. 

Din fericire, sextilul Lunii la Capul Dragonului aduce victoria drept etapă 
următoare. Luna, prin sextilul cu Capul Dragonului, mediază tendinţa Nodurilor şi 
aduce această trădare în postura de a fi transformată într-un adevăr absolut. Ceea 
ce se înţelege astăzi hrăneşte un gând de vindecare, întăreşte voinţă şi îi îndeamnă 
pe oameni să facă fapte bune, nu doar către comunitate cât mai ales către ei înşişi. 

Prin depăşirea acestor încercări, prin ceea ce observă că le rămâne din tot 
acest forfot social, oamenii constată că progresează. Nu se ştie însă cât de mare este 
acest progres, însă pasul făcut astăzi este constructiv, chiar dacă tălpile sunt rănite 
de spini sau de cioburi de sticlă. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne îndeamnă să privim viaţa cu mai 
multă răspundere, să nu-i acuzăm atât de uşor pe cei din jur pe motiv că nu-şi 
respectă promisiunile sau că la un moment dat întorc spatele sau strivesc ceva 
frumos care au construit cu atât de mult efort. Schimbarea implică în mod firesc şi 
traversarea unor ipostaze de genul acesta, însă cel care este stăpân pe propriul 
destin alege întotdeuna să reclădească, nu să distrugă, să susțină, nu să 
abandoneze, să vindece, nu să ucidă. Fiecare fiinţă umană are înscrisă în ea, pe 
lângă o suită întreagă de calităţi şi câteva defecte periculoase. Trădarea este unul 
dintre ele şi astăzi prin opoziţia pe care Luna o împlineşte cu Neptun, dar şi prin 
medierea pe care Luna o face tendinţei nodurilor (Neptun se află de ceva vreme în 
trigon cu Capul Dragonului mediind tendinţa Nodurilor prin NS, prin trecut) se dă 
evenimentelor o notă magnifică. 

Cei care privesc viaţa cu maturitate vor înţelege repede că, practic, nu 
episodul care se consumă astăzi este important, ci înţelesul acestuia, potenţialitatea 
să ori mesajul pe care-l conţine şi care devine o cheie pentru înţelegerea altor 
conjuncturi. 

Noi, pentru că studiem astrologia, înţelegem că evenimentele zilei de 23 
decembrie nu sunt altceva decât simple motivaţii pentru depăşirea unui obstacol, 
pentru că, de această dată, bariera se află în interior. De aceea Axa Dragonului face 
acum referire la o sumă de factori personali care devin ctitorii prin interacţiune. 
Cine înţelege că obstacolul se află în interior va reuşi să-şi mobilizeze voinţa atât de 
mult încât să încline balanța către progres mai mult decât ar putea să se înţeleagă 
din aceste conjuncturi generale, adică beneficiază de un cadru personal, ce poate fi 
citit din tranzitele peste tema natală, menite să-i ofere acestuia un plus de forţă sau 
de dinamism. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu cădea azi pradă 
superficialităţii. Iisus ne-a învăţat cu câteva milenii în urmă că este mult mai util 
pentru progresul personal să explorăm defectele personale. Nu demonstraţiile de 
pe zona publică sunt importante pentru progres, nu dovezile care nu au în adâncul 
lor nimic susţin progresul, ci fapta pe care o săvârşim față de noi înşine şi pe care o 
prezentăm celorlalţi după ce aceasta a ajuns la maturitate, asemenea unui fruct. 
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Marţi, 24 decembrie 
Marti 24-12-2013  7:18    Luna (Vir) Sex [Can] Jupiter 
Marti 24-12-2013 12:12 Mercury (Sag) --> Capricorn 
Marti 24-12-2013 12:12    Luna (Vir) Sex (Sco) Saturn 
Marti 24-12-2013 17:06    Luna (Vir) Sex (Can) Lilith 
Marti 24-12-2013 19:05     Sun (Cap) Sex (Pis) Neptune 

 
Precipitare. Disconfort. Nevoie de stabilitate. Interes pentru bună 

conduită. Emoţiile sunt constructive. Iertare. Profunzime. Dovezi de apropiere. 
Credinţa preschimbă răul în bine. Durerea se stinge. 

 
În 24 decembrie, după ce Mercur va trece în Capricorn, pe oameni îi vor 

năvăli grijile. De această dată, grijile sunt pozitive, constructive şi nu devin 
exponentul fricilor, ci o modalitate prin care oamenii doresc să facă multe lucruri 
într-un timp foarte scurt, să comprime efortul, eficiența şi timpul  pentru un 
rezultat spectaculos. Este posibil ca mulţi care nu s-au călit de-a lungul vieţii, să se 
precipite în faţa unei asemenea viteze de lucru şi din această cauză să acuze un 
anume disconfort. Ei vor privi trecerea lui Mercur în Capricorn că pe o ipostază în 
care să dovedească ceea ce nu au învăţat. Li se va părea absurd, incorect sau 
nedemn să fie puşi în faţa unei asemenea situaţii. Ei nu-şi dau seama că de fapt 
Mercur în Capricorn înseamnă experienţă de viaţă şi dacă au ajuns în faţa unui 
episod sugerează existența unei sume de factori care au fost atinşi, care au fost 
punctaţi corespunzător pentru ca individul să se afle acum în fața etapei finale. Se 
porneşte de la buna conduită şi trebuie să se ajungă la sublimare. De asemenea, cei 
care nu sunt maturizaţi încă, acele persoane care au privit viaţa prin plăceri 
superficiale sau prin avantaje se vor simţi descumpănite şi vor face apel la lucruri 
care nu au importanță astăzi, la întâmplări sau evenimente care nu au nicio 
legătură cu ceea ce trăiesc acum, dar vor şi ei să-i convingă pe cei din jur că nu au 
trăit degeaba, că au experiențe, că au trecut prin situaţii limită, că au simţit durerea 
şi bucuria în egală măsură şi pot fi consideraţi şi ei oameni maturi. Până nu 
dovedesc maturitatea prin iertare, nu vor fi crezuţi şi asta va fi cea mai mare 
problemă a zilei de 24 decembrie. 

Multe din evenimentele acestei zile devin dovezi pentru apropiere sau 
secvenţe într-un probatoriu mult mai complex, în care credinţa sau acceptarea unei 
forţe superioare cu condescendenţă şi înţelegere devin piese de rezistenţă. 

Mercur în Capricorn îi va face pe oameni mulţi mai practici, mai atenţi la 
ceea ce vorbesc, mai reţinuţi în a se afişa cu ceea ce nu cunosc suficient de bine sau 
cu ceea ce nu au probat încă. Această poziţie a lui Mercur îi îndeamnă pe oameni 
spre studiu sau să ceară dovezi atunci când se află în faţa unor declaraţii 
spectaculoase. Se trece de la un aer boem, jovial, deschişi, de la plăceri spre spaţii 
deschise, către preocupări mentale, către educaţie prin restricţie, disciplină sau 
către a dovedi un anume interes faţă de comportamentul uman, în speţă biografiile 
celebre. 

Elementul cel mai important al acestei zilei este experienţa, iar dacă în 
această experiență găsim şi o picătură de credinţă, atunci durerea se va stinge şi 
răul va fi preschimbat în bine. Astăzi se va întâmpla așa cum se întâmplă în basme 
unde finalul este la fel de spectaculos, indiferent de calitatea protagoniştilor. Acum 
însă forţa finalului va fi direct proporţională cu intensitatea credinţei. 

Prin urmare, 24 decembrie devine o zi de transformare. Se continua o 
parte din predispoziţiile zilei anterioare, fiind punctate printr-o importantă 
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schimbare a fondului astral pentru că Mercur își schimbă semnul, trecând din 
Săgetător în Capricorn. Oamenii vor manifesta preocupări de conduită, față de 
gândire, faţă de profunzimile spirituale, încercând să extragă de acolo ceea ce le 
este util sau ceea ce îi înnobilează. 

Pentru că în seara zilei de 24 decembrie Soarele şi Neptun îşi împlinesc 
sextilul lor, ziua va deveni un elemente într-un probatoriu foarte complex, care 
trebuie să susţină credinţa faţă de un for superior sau măcar acceptarea unei puteri 
superioare care, după ce omul depăşeşte o anume încercare, îl ajută să preschimbe 
tot răul pe care l-a construit în bine. 

Există şi persoane care cred că pot face un troc cu faptele rele, făcând câteva 
gesturi de milostenie, aşteptându-se să le fie preschimbat destinul sau, cum se 
spune în creştinism, să le fie iertate păcatele. Binele şi rău merg pe două fronturi 
diferite şi fiecare, la un moment dat, într-o anumită faza a evoluţiei spirituale, 
trebui să sublimat într-o formă de energia care se află în afara dualităţii. Aceste 
informaţii ţin mai mult de ezoterism şi pe unii îi vor frământa astăzi, tulburându-i 
foarte mult cu această suspectă întoarcere din drum, captându-le atenţia asupra 
lucrurilor care ar trebui lăsate să se deruleze de la sine. Binele nu poate fi dat la 
schimb cu răul şi nici invers, ci acestea pot fi preschimbate prin meditaţie, prin 
forţe lăuntrice, prin alchimie interioară, aducându-l pe individ în fața adevăratului 
progres. Pentru că astăzi rezultatul vine după nivelul fiecăruia, trebuie să ne 
aşteptăm ca mulţi să dea năvală la biserică şi să plătească pomelnice pentru că, în 
convingerea lor, numai aşa pot scăpa de ceea ce nici ei înşişi nu-şi iartă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urma astăzi seria 
evenimentelor şi de a căuta prin atitudini mentale, afective sau chiar prin fapte să 
ne depărtăm de acest ridicol care corodează credinţa: nu putem cumpăra un loc în 
Rai! 

 
Miercuri, 25 decembrie 

Miercuri 25-12-2013  5:54    Luna (Vir) Tri [Cap] Venus 
Miercuri 25-12-2013  8:16    Luna (Vir) --> Libra 
Miercuri 25-12-2013 10:33    Mars (Lib) Opp (Ari) Uranus 
Miercuri 25-12-2013 11:10    Luna (Lib) Squ (Cap) Mercury 
Miercuri 25-12-2013 15:47     Sun (Cap) Squ (Lib) Luna (Half Moon) 

 
Nepăsarea doare. Duritatea vine din nerăbdare. Oamenii doresc 

schimbarea standardului de viaţă. Extravagante plătite scump. Disconfort 
cauzat de cuvinte folosite greşit. Amânări. Proiectele se reiau. Vorbele bune 
rămân în gât. Se spune ceea ce sfidează. Pericol de explozie. Ceea ce vine de la 
sine cauterizează. 

 
Ziua de 25 decembrie, ca zi de sărbătoare, este umbrită de un unghi negativ 

care se construieşte între doi malefici. Marte şi Uranus îşi împlinesc opoziţia lor şi, 
de asemenea, în după amiază acestei zile Soarele şi Luna îşi împlinesc faza de 
Ultimul Pătrar ceea ce va aduce zilei o notă extremistă (duritate vs. nepăsare) care 
va lăsa impresii foarte proaste. 

Luna îşi încheie tranzitul său prin Fecioară şi chiar de dimineaţă va trece în 
Balanţă, împlinind aproape de mijlocul zilei un careu cu Mercur. Dimineaţa, 
înainte de răsăritul Soarelui, Luna va trimite un trigon către Venus retrograd din 
Capricorn încercând să aducă pe firmamentul preocupărilor din această perioadă 
motivaţii pozitive, însă nu reuşeşte şi întreaga zi va lua înfăţişarea unor 
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extravaganțe pe care le vom plăti foarte scump pentru că disconfortul cauzat va 
veni dintr-o zonă a exprimării, a termenilor, a cuvintelor şi mai puţin din ceea a 
comportamentelor despre care se va vorbi. 

Nu mai are rost să aducem în discuţie evenimentele care s-au consumat. 
Faptele trecutului rămână așa cum sunt. Ceea ce putem schimba vine din 
abordarea pe care am putea să o avem faţă de toate acestea. Dacă alegem să iertăm, 
să înţelegem, să privim cu condescendenţă faţă de impasul în care se află semenul 
nostru atunci vom reuşi să scoatem vorbele bune din gât şi să le oferim celor care 
au nevoie de ele. Dacă nu, vom considera că înţelesurile acestei zile ne duc în zona 
în care să reluăm un proiect, să sancţionăm pe cineva sau să punem sare pe o rană 
care încă nu s-a vindecat suficient de bine. 

Va fi o zi foarte grea pentru cei care sunt deja în conflict, chiar dacă nu se 
văd, chiar dacă nu se aud. Prezența unuia în destinul celuilalt este suficientă ca 
astăzi să-şi aducă aminte unii de alţii şi să considere că din această cauză fericirea 
nu poate fi întreagă. Fericirea din start nu a fost aşa cum ar fi trebuit, iar personajul 
despre care se vorbeşte nu are practic, în această situaţie, nicio vină. 

Opoziţia lui Marte cu Uranus, pe o axă a vitezei de reacţie, ar putea să aducă 
şi pericol de explozie sau defecţiuni în administrarea unor aparate care se 
deplasează pe sectorul public sau care utilizează o zonă comună mai multor 
persoane. 

Prin urmare, 25 decembrie vine cu o suită de evenimente care lasă 
impresia de duritate. Astăzi atât termenul folosit, cât şi absenţa acestuia lasă 
impresia unei indiferențe. Indiferenţa astăzi doare şi chiar dacă ea va fi judecată, 
sau discutată, faptul că prin intermediul ei anumite proiecte se amână, va crea un 
puternic disconfort protagoniştilor. 

Dacă încercăm să privim ziua de 25 decembrie în contextul acestei 
săptămâni, atunci înţelegem că acum nu se întâmplă altceva decât o confruntare cu 
probleme care trebuie rezolvată altfel decât suntem obişnuiţi. În felul acesta, 
rezolvarea problemei de azi ia înfăţişarea unei forţe vindecătoare care poate în mod 
neaşteptat să cauterizeze o rană. Fie personajele despre care ne vin acum în minte 
sunt trecute în zona amintirilor fie pur şi simplu ne desprindem de dramă. 

Evenimentele acestei zile nu sunt însă în tonul deciziilor, ci mai curând în cel 
al efectelor. Cei care sunt curajoşi şi lasă vorbele bune să iasă din suflet îşi pun în 
practică ideile creatoare sau să se exprime în modul cel mai frumos şi elegant cu 
putinţă, reuşind să treacă dincolo de acest obstacol şi probează că trecutul nu 
reprezintă decât o suită de amintiri sau cel mult un raft plin cu trofee. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia trioului 
benefic: un gând bun, o vorbă bună, o faptă bună. 

 
Joi, 26 decembrie 

Joi 26-12-2013  0:40    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
Joi 26-12-2013  1:12    Luna (Lib) Con (Lib) Mars 
Joi 26-12-2013  5:14    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Joi 26-12-2013  6:59     Sun (Cap) Sex [Sco] North Node 
Joi 26-12-2013 11:03 Mercury (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Joi 26-12-2013 16:00    Luna (Lib) Squ [Can] Jupiter 

 
Purtătorii mesajelor speciale sunt evidenţiați. Soluţii care nu pot fi puse în 

aplicare. Expresivitatea este judecată după cât de vandabil este produsul. Curaj 
folosit în orb. Reglare de conturi. Elevare prin acceptare. 
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Mercur devine astăzi intermediar. El împlineşte un sextil cu Neptun şi 

aflându-se foarte aproape de Soare îl implică şi pe acesta, prin sextilul pe care-l 
trimite spre Capul Dragonului într-un triunghi minor în care să avem într-un focar 
pe aceşti doi protagonişti (Soarele şi Mercur). 

Luna se află în plin tranzit prin balanţă, împlinind o opoziţie cu Uranus, o 
conjuncţie cu Marte şi un careu cu Pluton, participând la împlinirea unui careu în T 
cu Pluton focar. În a doua parte a zilei Luna va împlini un careu cu Jupiter, fără ca 
aceşti patru protagonişti să ducă la desenarea unei cruci cosmice pe semne 
cardinale. Vom vedea de-a lungul lui 2014 ca această cruce cosmică pe semne 
cardinale are un cuvânt important de spus în câteva ipostaze cheie. Acum, doar se 
prefigurează o parte din evenimentele acelea care ar putea să aibă un vârf în aprilie 
şi altul în luna mai. Chiar dacă evenimentele acestor zile ne duc cu gândul către 
anumite episoade care se vor consuma în aceste două luni, nici nu avem habar 
astăzi ce ne va aştepta în 2014. Astăzi doar ne programăm întâlniri, ne gândim, 
călătorim cu mintea spre zone îndepărtate, suntem îndrăzneţi în segmentul ideilor 
sau al noţiunilor şi ne place să lucrăm în felul acesta. 

Astăzi dăm dovadă de flexibilitate şi prin această maleabilitate mentală 
oamenii devin purtătorii ai unor mesaje, intermediari, iar unii care sunt înzestraţi 
cu calităţi spirituale remarcabile, ar putea să facă un channelling autentic. Ceilalţi 
vor primi informaţia pe alte canale, prin alte mijloace, sub forma unor inspiraţii 
spectaculoase, prin vise premonitorii, prin senzaţii stranii sau prin clarviziune. 

Evenimentele acestei zile sunt dinamice, intense și lasă impresia unor 
preschimbări spectaculoase. Fondul general, însă nu se schimbă. Astăzi aflându-ne 
în faţa unei alte tentaţii: puterea. Suntem tentaţi să facem uz de curaj şi unii ar 
putea să greşească, arătându-se prea îndrăzneţi atunci când consideră că nu mai 
este cazul să ţină cont de slăbiciunile celorlalţi ori de problemele lor. 

26 decembrie, în ansamblul săptămânii, este un fel de cifră de control şi în 
funcţie de cât de multă atenţie îşi acordă oamenii, unii altora, vor avea acces la 
fericire, la împlinire, la mulţumire sau la confort. 

Prin urmare, 26 decembrie devine o zi importantă pentru expresivitatea 
individului, cea care este judecată după etaloanele pe care şi le însuşeşte sau după 
valorile pe care consideră acum că trebuie să le asimileze. S-ar putea ca unii, prin 
mesajele pe care le solicită, prin informaţiile pe care le caută, să-şi schimbe viaţa în 
mod spectaculos, alţii să şi-o adâncească, însă la fel de spectaculos. Forţa este 
expresia definitorie a acestei zile şi cei slabi nu va reuşi acum să-şi dozeze curajul 
într-un mod adecvat, folosindu-l cu măsură ori în aşa fel încât să nu stânjenească 
liberul arbitru al celorlalţi, să nu-i umilească, să nu-i jignească, să nu le anuleze 
scânteile de curaj, ci să le dea încredere în sine şi să le arate că pot şi ei. 

Aceasta este însemnătatea zilei de 26 decembrie, nu cea a soluţiilor, aşa cum 
vor crede. Soluţiile care vin astăzi spre noi, nu pot fi puse în aplicare, ci doar ne 
informează asupra disponibilităţii pe care o avem. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi curajoşi prin tăcere. Luna 
în Balanţă îi îndeamnă pe oameni să vorbească mult, să se afişeze aşa cum nu sunt, 
iar cei care nu se vor lasă păcăliţi de o asemenea energiei, care vor căuta adevărata 
armonie vor prefera astăzi să îşi mute atenţia către o zonă a cuvintelor. Nu de 
fiecare dată cuvintele înseamnă absenţa trăirii, dar în mod sigur de fiecare dată 
necuvintele vor să se exprime prin emoţii. 
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Cei care lucrează cu energia sau sunt preocupaţi de domenii ce țin de 
ezoterism ar putea să depăşească acum stadiul emoţiilor obişnuite, mutându-le în 
zona mentală. Emoţiile mentale sunt expresii de un înalt rafinament care conferă 
Creaţiei un control aparte. 

 
Vineri, 27 decembrie 

Vineri 27-12-2013  2:15    Luna (Lib) Squ (Can) Lilith 
Vineri 27-12-2013  8:39 Mercury (Cap) Sex [Sco] North Node 
Vineri 27-12-2013 12:10    Luna (Lib) Tri (Aqu) Juno 
Vineri 27-12-2013 13:00    Luna (Lib) Squ [Cap] Venus 
Vineri 27-12-2013 15:57    Luna (Lib) --> Scorpio 
Vineri 27-12-2013 21:31    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 
Vineri 27-12-2013 23:56    Luna (Sco) Con [Sco] North Node 

 
Aplicarea greşită a unor reguli. Revoltă împotriva celui slab. Pierderi 

luate ca etalon social. Disconfort în intimitate. Fericirea se ascunde. Sentinţe 
prea dure. Evoluţia cere sacrificii. Stagnarea se împrieteneşte cu compromisul. 

 
 Mercur nu este retrograd acum pentru a reuşi să medieze tendinţa Nodurilor 

prin sextilul împlinit azi cu Capul Dragonului, dar fiind în Capricorn şi ştiind că 
această zodie aduce o pasiune către valorile trecutului astăzi am putea să ne 
întoarcem către anumite secvenţe ale trecutului, adică să ne îndreptăm atenţia 
către reguli. Regulile care au probat că sunt corecte sau că sunt eficiente, metodele 
verificate în timp îi conving pe oameni că prin adoptarea lor ajung în mod sigur la 
destinaţie. 

Unii s-ar putea să se menţină în continuare în tonul distracţiilor, însă chiar şi 
acolo regula şi metoda sunt abordate pentru a împlini o stare de confort sau pentru 
a aduce fericirea ca şi cum reţeta fericirii este ceea ce ne trece prin minte astăzi sau 
ceea ce aflăm de la alţii. 

Preluând exemplele celorlalţi nu facem altceva decât să ne grăbim. Aplicarea 
greşită a unor reguli ar putea să-i ducă pe unii spre revoltă pusă în raporturile care 
se construiesc între oameni sau în raportul cu propria persoană. În realitate, astăzi, 
fericirea se ascunde şi goana după reţetele fericirii îi aduce pe oamenii în fața unor 
obstacole noi, care iau înfăţişarea unor înţelegeri. Evoluţia cere sacrificii, iar 
stagnarea este prea aproape de compromis ca să mai fie şi confortabilă. 

Dacă facem şi azi un exerciţiu de imaginaţie în a urmări evenimentele zilei în 
contextul săptămânii atunci obstacolul de acum, acela care înseamnă întoarcerea 
către trecut pentru a descoperi reţete perfecte, le aduce oamenilor un puternic 
disconfort. În primul rând, sunt într-o relaţie proastă cu ei înşişi şi fiind îmbufnaţi 
sau nemulţumiţi ori frustraţi de lucruri mărunte îşi compromit relaţiile sociale, 
întâlnirile sau evenimentele programate pentru această zi ceea ce nu le va fi pe plac. 
Pentru a depăşi acest obstacol mulţi vor considera că este cazul să se revolte 
împotriva celor slabi care creează o impresie falsă asupra grupului, iar aceasta este 
o altă greşeală pe care am putea să o facem astăzi. 

Prin urmare, 27 decembrie este o zi a acţiunilor scurte, rapide şi greşite 
săvârşite din dorinţa de a ne oferi bucurii perfecte. Astăzi suntem în căutarea 
reţetelor fericirii sau urmărim prin ceea ce am aflat de la alţii să schimbăm sensul 
evenimentelor, să modificăm calitatea vieţii ori pur şi simplu să ducem mai departe 
distracţia zilelor anterioare. 
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Pierderile sunt luate astăzi ca etalon social şi la acest etalon se va face referire 
până spre finalul lunii ianuarie când Venus va ieşi din mersul retrograd. Venus este 
o planetă importantă acum pentru că pune o mare greutate pe relaţiile intime din 
cauza opoziţiei pe care o împlineşte cu Lilith. Şi pentru că astăzi consolidarea 
caracterului benefic al evenimentelor intime constituie o prioritate, această opoziţie 
a lui Venus cu Lilith îi îndeamnă pe oameni să-şi aleagă etaloane greşite sau 
etaloane corecte pe care să le încadreze greşit. 

Astăzi Luna se va afla în conjuncţie cu Capul Dragonului şi se va iniţia un nou 
ciclu draconitic. Valorile spirituale, acelea care sunt amestecate acum cu plăcerile 
oferite de evenimentele sociale banale sau de alte episoade specifice acestei lumi 
fizice au un impact negativ asupra individului. Următoarea lună va fi destul de 
dificilă la capitolul decizii spirituale pentru cei care au preocupări în această zonă. 
Soluţia vine prin judecată, prin aprofundare sau prin renunţarea la importanța de 
sine pentru a recunoaşte adevăratele valori. Etaloanele preluate astăzi sunt 
negative pentru că importanța de sine le magnetizează şi le ţine prin rezonanţă prea 
aproape. Înlăturarea importanţei de sine reprezintă cheia succesului în special 
pentru cei care au preocupări din zona ezoterică. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi evenimentele zilei de 27 
decembrie prin bucurie. Bucuria extinde fiinţa şi o ajută să se desprindă de acest 
cancer spiritual care se numeşte importanța de sine. 

 
Sâmbătă, 28 decembrie 

Sambata 28-12-2013  2:02    Luna (Sco) Sex (Cap) Mercury 
Sambata 28-12-2013  3:25     Sun (Cap) Sex (Sco) Moon 
Sambata 28-12-2013  9:20    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 
Sambata 28-12-2013 11:35    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Sambata 28-12-2013 20:55    Luna (Sco) Tri [Can] Jupiter 

 
Excentricitatea este o încercare. Paradisul înspăimântă. Curajul vine prin 

apreciere. Liniştea este extrasă din trecut. Relaţiile sunt judecate după 
informaţii, nu după sentimente. 

 
Multe din evenimentele acestei zile ne vor duce cu gândul la faptul că 

duritatea oamenilor rai este construită în aşa fel acum, în această epocă, încât să-i 
distrugă pe oamenii buni. Rostul răului nu este acela de a distruge binele, ci de a-l 
încerca sau a-l ajuta prin diferite construcţii specifice să se exprime şi să sporească. 

Luna din Scorpion trimite un sextil către Soare şi transfomă ziua de 28 
decembrie într-o excentricitate. Aceasta îi va îndemna pe oameni să creadă că totul 
este posibil, că pot obţine orice, important este să se decidă cu toată fiinţa, să se 
hotărască în ce direcţie să-şi folosească toată forţa de care dispun. Astăzi se 
împlinesc numai unghiuri pozitive, însă dată fiind tendinţa generală a acestei 
săptămâni, adică dat fiind contextul în care aceste energii pozitive se manifestă ar 
putea să-i facă pe unii să creadă că prezentul nu este autentic, el nu conţine nimic 
veritabil, ci doar reproduceri ale unor evenimente din trecut care s-au consumat 
aşa în virtutea întâmplării sau sub imperiul unor forţe subtile despre care foarte 
puţini oameni au ştiut. 

Din această cauză astăzi vom fi tentaţi să judecăm relaţiile după informaţii, 
nu după sentimente. Oamenii îşi vor neglija sentimentele considerând că, de vreme 
ce au atins starea de confort, nu mai au nevoie să aprofundeze nimic, nu mai sunt 
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constrânşi de niciun factor exterior să aplece privirea, să îndure, să respecte, să 
iubească sau să facă sacrificii. 

Toate aceste înclinaţii devin excentricităţi pentru că normalitatea este pusă la 
colţ, pedepsită sau alungată de pe moşie şi în acest punct de dezorientare oamenii 
ar putea să ofere bir energiilor negative şi să alunece încet, încet pe această pantă, 
arătându-se irascibili în faţa unor evenimente de mai mică anvergură, nemulţumiţi 
de faptul că binele este incomplet ori să ajungă să dispreţuiască sau să urască un 
personaj negativ, aşa cum acesta face cu toţi cei din jur. În felul acesta, binele este 
depersonalizat, îşi pierde calitatea sa intrinsecă şi se îmbracă într-o haină rea, 
ponosită, care nu i se potriveşte, dar despre care va crede că este nouă şi mai ales de 
firmă. 

Prin urmare, 28 decembrie ne pune la încercare prin a evada din 
normalitate fără a recunoaşte că facem acest lucru, de a ne arăta reticenţi faţă de 
lucrurile pe care ar trebui să le facem în virtutea inerţiei fie că sunt sentimente, 
gânduri sau fapte, de a ne arăta revoltaţi de faptul că prezentul nu este autentic şi 
că nu ne aduce bucuriile intense pe care ni le dorim sau măcar un confort care să 
nu semene cu ceea ce am trăit până acum. 

În felul acesta mintea alunecă mai mult spre informaţii şi ansamblul fiinţei 
va neglija sentimentul. Prin neglijarea sentimentului oamenii vibrează cu ceea ce 
desconsideră, acuză sau resping, adică devin asemenea răului pe care îl judecă atât 
de aspru. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi de proverbul 
�ce ţie nu-ţi place, altuia nu face� şi de a căuta pe cât posibil să fim mulţumiţi cu 
simplitatea sau normalitatea, aşa cum este ea construită. Cei care vor cădea pradă 
dorinţei de schimbare trebuie să fie conştienţi că dincolo de decizie şi faptă ar putea 
să se afle chiar răul de care spun că fug prin această schimbare. 

 
Duminică, 29 decembrie 

Duminica 29-12-2013  2:58    Luna (Sco) Con (Sco) Saturn 
Duminica 29-12-2013  7:20    Luna (Sco) Tri (Can) Lilith 
Duminica 29-12-2013  8:27     Sun (Cap) Con (Cap) Mercury 
Duminica 29-12-2013 15:54    Luna (Sco) Sex [Cap] Venus 
Duminica 29-12-2013 17:41    Luna (Sco) Squ (Aqu) Juno 
Duminica 29-12-2013 19:36    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Duminica 29-12-2013 22:48 Mercury (Cap) Squ (Ari) Uranus 

 
Îndrăzneala. Pretenţii faţă de ceea ce nu consolidează. Ingeniozitate. 

Concentrare. Suspendare. Întoarcere din drum. Identificarea unui traseu mai 
bun prin deviere. Conduita este criticată. Tentaţia aplicării altor standarde. 

 
 Finalul săptămânii aduce împlinirea conjuncţiei dintre Soarele şi Mercur, a 

careului dintre Mercur şi Uranus, deci a apropierii celor doi protagonişti (Soarele şi 
Mercur) de Pluton pentru ca împreună să trimită opoziții către Jupiter şi careuri 
către Uranus, fără a reuşi însă să participe la împlinirea unei cruci cosmice pe 
semne cardinale. Sunt suficeinte însă aceste unghiuri pentru împlinirea careului în 
T pe aceste semne cardinale pentru ca vârful acesteia este ocupat de trei planete 
Soarele, Mercur şi Pluton. 

Elementul definitoriu al acestei zile va fi dat de o anume îndrăzneală. 
Oamenii vor lansa pretenţii faţă de ordinea lucrurilor, faţă de instituţii, faţă de 
programul stabilit ori față de aşteptările pe care le-au avut din partea acestora. Vor 
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să schimbe totul însă nu se implică în acţiuni, ci doar vorbesc, invocă motive, fac 
declaraţii sau pun la cale un plan diabolic. Dacă, pe de o parte, conjuncţia Soarelui 
cu Mercur ne aduce concentrare, ingeniozitate, spirit de observaţie, analiză şi 
profunzime, careul lui Mercur la Uranus va folosi această suită de calităţi pentru a 
pune o greutate pe ceea ce se întâmplă în sectorul „celuilalt” pentru a cere 
schimbări rapide, urgente pe motiv că nu mai este timp, că vin vremuri tulbure sau 
că nu mai avem de ce să aşteptăm, de vreme ce în zona opoziţiei adversarul nu este 
puternic. 

Prin această forţă, mulţi vor suspenda proiecte care se aflau în derulare şi le 
vor orienta pe un alt drum. Este posibil ca o parte din traseele noi să fie cele mai 
bune soluţii, cele mai bune drumuri, cele mai bune alegeri pe care ar fi putut să le 
facă o persoană sau un grup de persoane implicate într-un asemenea demers. Nu 
toate sunt soldate cu succes pentru că, fie sunt creionate în birou şi se vor dovedi 
într-o puternică disonanță cu ceea ce găsesc în teren, fie vor fi marcate de tendinţa 
de a le aplica într-o zonă nespecifică. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne pune la grea încercare puterea de 
rezistenţă, îndrăzneală, acceptarea, atenţia sau folosirea corectă a puterii personale. 
Astăzi trecem într-o altă etapă a dinamici cu care am luat contact în ziua 
anterioară. Se va face uz de forţă prin termen, prin noţiune, prin cuvânt sau chiar 
prin faptă. 

Întoarcerea din drum nu este neapărat un pericol, însă ar putea fi dacă nu se 
ţine cont de recomandările celorlalţi, dacă nu sunt urmărite semnele care au fost 
lansate încă de dimineaţă sau care au strigat în ultimele săptămâni. Astăzi se 
dezvoltă o mare putere de concentrare, iar rezultatul ar putea să fie unul foarte bun. 
Cei care dovedesc o puternică ambiţie, dacă nu pot întoarce maşina din drum, 
atunci se vor opri, vor suspenda toate demersurile până când va avea certitudinea 
că va putea întoarce totul pe traseul pe care îl gândeşte acum. 

Cei care cred că sunt stăpâni deplini pe aceste decizii trebuie să aibă în 
vedere că nu pot obţine un succes dacă nu au o bază. Până şi păsările în zborul lor 
au o bază, una diferită de a oamenilor şi cei care vor astăzi să preschimbe lucrurile 
după cum gândesc trebuie să vadă dacă se pot adapta noilor baze spre care tind. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu opri dorinţa de 
schimbare, ci de a o orienta în sensul performanţei. Așadar, să schimbăm 
mediocritatea, adică să declanșăm schimbarea în direcția lui �mai mult�, �mai bine� 
sau „mai puternic”. 

 
 


