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ulţi dintre cei care se declară pasionaţi de astrologie se întreabă de ce
anul 2014, dacă Neptun este în domiciliu, Marte într-un tranzit de durată
printr-un semn ale exprimării emoţionale (Balanţă), iar Jupiter, timp de jumătate de an, în exaltare,
nu este un an al iubirii. 2014 este anul alegerilor multiple pentru că el se bazează foarte mult pe
faptele lui 2013 abordate prin decizii personale, lucide.
Astfel, fiecare lună a lui 2014 vine cu o direcţie care şi aceasta este fragmentată pe trei
subcomponente, în funcţie de unghiurile astrale care se împlinesc în acele momente, dar şi de
anumite elemente de detaliu care ţin de particularizarea influențelor astrale ce sunt repartizate
întregului an, indiferent de perioadă. Aici nu ne referim în mod special la episoadele astrale majore
ale lui 2014, la faptul că Lilith îşi încheie tranzitul prin Rac, tranzitează toată zodia Leu şi, la finalul
anului, intră în Fecioară. Nu ne referim nici la faptul că Axa Dragonului trece pe Berbec-Balanță de
pe Taur-Scorpion, nici măcar la tranzitul lung a lui Marte prin Balanță, care a început din 2013 şi
care se va încheia în iulie 2014, nici la faptul că, spre finalul anului, Saturn va ieşi din Scorpion,
unde stă din 2012, trecând în Săgetător. Ne referim la o combinaţie astrală deosebit de importantă
pentru transformarea individului, la adâncirea percepţiei sale care a văzut lumina zilei începând cu
luna octombrie a lui 2012, când Saturn a intrat în Scorpion şi care a continuat în 2013 să răscolească
profunzimile fiinţei pentru a-l face pe individ conştient de ceea ce are, de ceea ce-şi doreşte, de ceea
ce-i lipseşte şi, mai ales, de ceea ce trebuie să construiască în această viaţă.
Nu se poate vorbi de 2014 fără a face trimitere la ceea ce s-a-ntâmplat în 2013 şi, după cum
vedem, trimiterile la care ne obligă 2014 depășesc spațiul anului anterior, mergând până în
octombrie 2012. Ceea ce facem în acest an nu poate fi rodul unor decizii de moment, al unor ambiţii
înfiripate dintr-odată, ci sunt direcţii construite din aproape în aproape în care ne-am zidit, aşa cum
Meşterul Manole a zidit-o pe Ana pentru a-și face edificiul durabil.
În egală măsură, este prea curând să se vorbească de victorie şi, de asemenea, este prea
curând să ne declarăm susţinători ai unei idei sau stăpâni ai unei zone pe care ne-am propus să o
explorăm de-a lungul acestui an.
2014, prin multiplele alegeri care ne ies în cale, devine un an de tranziţie, de trecere de la
deciziile pe care le-am luat în anii anterior, la finalităţile cu care ne vom confrunta ceva mai târziu,
începând cu a doua parte a lui 2016, când careul maleficilor Uranus şi Pluton se va slăbi suficient de
mult şi aceste condiţionări, ce vin din partea lor, se vor disipa. Până atunci, vom asista, unii cu
implicare, alții neputincioși, la reconfigurarea centrelor de putere, la redistribuirea sferelor de
influență pe harta lumii, fără a avea certitudinea că tulburarile, incertitudinile, abuzurile ori tot ceea
ce se încadrează în termenul generic de sclavagism modern” se vor incheia la finalul acestui an.
Pentru că este inclus în aceeași schemă de evoluție, nici 2015 nu va fi generos la acest capitol, de
aceea a înțelege mesajul astrelor de acum înseamnă a nu dezvolta speranțe false, a nu iubi iluzia,
doar pentru ca adevarul doare, ci a refuza minciuna, abuzul, fățărnicia, vulgarul prin simplitate, prin
decență, prin respect. Indiferent de zona în care ne ducem traiul, dacă viața nu ne este innobilată de
aceste dovezi de rezistență, puterea ei intră în disoluție și până se va stinge ori până la Trezire, la
Revenire, la integrare într-o Lucrare, se va autodevora, păcălindu-se că strălucirea noroiului este
lumina pe care o caută. Toți oamenii au putere, toți au acum acces la mijloace de slefuire a ființei
lor, iar calitatea vieții, datorită acestei susțineri subtile, va fi ridicată sau coborâtă după cât de curat
ne va fi cugentul, după cât de blândă ne va fi simțirea, după cât de vindecătoare ne vor fi faptele.
Fiind, din acest punct de vedere, un an de tranziţie, mulţi vor avea şansa să producă
transformări spectaculoase sau, cum se spune printre cei pasionaţi de ezoterism, să se întâlnească cu
destinul. Unii, chiar dacă sunt pasionaţi de astrologie sau interesaţi de anumite lucruri ezoterice, nu
dau o para chioară pe termenul de destin, fiind convinşi că îşi construiesc singuri linia vieţii după
cum doresc sau după faptele pe care le săvârşesc. Este adevărat că o componentă a destinului se
bazează mult pe aceste direcţii, însă preocupările pe care un individ le are, interesul pe care-l
manifestă către anumite zone nu poate fi întâmplător, aşa cum nu este întâmplător nici mesajul pe

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

8

care-l transmite cu vorba, cu gândul, cu atitudinea, cu simpla sa prezență într-un anumit loc. Lumea
se schimbă şi ea trebuie să-şi urmeze cursul transformării pozitive prin impactul acestor fiinţe
minunate care pot privi puţin mai departe decât le arată degetul şi care, în plus, pot şi explica
nevăzătorilor din jur ceea ce percep.
Nu doresc prin această prezentare generală să anticipez nimic din ceea ce se află deja inserat
de-a lungul acestui material, ci doresc să subliniez că elementul definitoriu al acestui an, care
reprezintă, de altfel, şi cheia care împlinește multe din dezideratele, aspiraţiile sau demersurile
iniţiate încă din 2013, este sârguinţa.
Degeaba ne întoarcem privirea către exaltarea lui Jupiter din Rac, dacă nu suntem dispuşi să
punem în aplicare tot ceea ce simţim, trăim sau toate lucrurile care vin spre noi şi ne fac să ne
simţim importanţi, valoroşi, respectați, curaţi la suflet sau înnobilaţi. Degeaba avem sentimentul
apartenenţei la un grup puternic, dacă nu reuşim, prin implicare directă (Neptun în domiciliu), să
ducem mai departe acest caracter pozitiv al grupului folosind elementele personale, creativitatea,
propria cunoaştere, propria experimentare. Degeaba suntem atât de pricepuţi în a explica
problemele pe care le avem, dacă ele nu sunt adaptate limbajului celorlalţi (Saturn în Scorpion).
Degeaba vom fi dispuşi să sacrificăm întregul spectru al percepţiei pentru a da viaţă unui concept
nou de justiţie, de echilibru, de armonie, dacă principalul beneficiar nu este viaţa. Tot ceea ce există
în jur este, prin mesajul Creatorului, expresia vieţii şi dacă toate aceste lucruri bune sau rele pe care
le traversăm, cu sau fără ajutorul unei previziuni astrologice, nu ne ajută să percepem viaţa în
simplitate şi în putere, dacă intrumentele cu care lucrăm nu ne hrănesc dragostea de a trăi, bucuria
de a ne exprima prin coabitare, prin strălucire, prin confort afectiv decent, înseamnă că nu sunt utile,
ci doar expresia unui interes orientat prea mult către senzaţional.
Să trăieşti simplu, chiar dacă percepi caracterul complicat al vieţii, vine tot prin sârguinţă şi
numai prin această calitate lucrurile se limpezesc atât de mult încât să devină clare, transparente şi
purtătoare de glorie. În 2014, gloria nu este construită pe seama semenului învins, prin strivirea lui
sub bocancul orgoliului, ci prin confruntarea cu sine.
2014 este o continuare a ceea ce a fost 2013, adică anul în care am descoperit care sunt
elementele personale care se transformă în inamici, în duşmani, în opozanţi. Cei care reuşesc să
cântărească lucrurile în felul acesta nu vor privi 2014 prin caracterul său fatalist pentru că se vor
simţi mult mai eficienţi în acţiunile pe care le săvârşesc, gândindu-se că experienţa lui 2013, aşa
şubredă cum este ea sau cum se arată acum, la început de an, le foloseşte foarte mult. Cei care, din
orgoliu, mândrie sau din infatuare, consideră că, în general, nu acordă niciun interes acestor lucruri
copilăreşti, nu vor vedea mânerele dispozitivului pe care–l au în faţă (anul 2014) prezente în partea
de jos şi nu vor putea acum să ridice nimic, nu vor putea construi nimic. Vor putea, cel mult, să facă
o demonstraţie hilară lovind cu capul în tot ceea ce le iese în cale pentru că mintea nu i-a învăţat
cum să-şi folosească mâinile. Vom vedea că 2014 va face din sârguinţă o virtute şi, spre finalul
anului, când Saturn va intra în Săgetător, când multe din configuraţiile de început de an s-au
preschimbat, roadele, indiferent că sunt multe sau puţine, vor fi asemenea unui pahar cu apă rece
într-o zi toridă de vară.
Fie ca în 2014 să ne descoperim aşa cum suntem în esenţă: fiinţe de lumină.
Gheorghiță Coșer,
30 decembrie 2013
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CELE 12 LUNI
ALE ANULUI
“Cel mai bine se înţeleg nu cei care vorbesc aceeaşi limbă,
ci cei care împărtăşesc aceleaşi sentimente.” (Rumi)
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IANUARIE
LIBERTATE DE EXPRESIE ÎN RELAŢII
REPERE ISTORICE NEGATIVE

REPERE ISTORICE POZITIVE

· 1779 – Spania declară război Angliei; prin participarea la · 1779 – Samuel Crompton inventează mașina de filetat
razboiul de eliberare a coloniilor engleze din America de bumbacul;
Nord, spaniolii urmareau reluarea Gibraltarului și a Floridei; · 1780 – James Pickard patentează un motor cu aburi.
· 1783 – Rusia anexează Crimeea.
DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
1. Jurnalul fericirii - N. Steinhardt

2. Fabrica de absolut - Karel Čapek

UN FILM...
Contact (1997)– regia Robert Zemeckis
(Jodie Foster, Matthew McConaughey)

„O carte splendida, amestec inextricabil de notatie cotidiana,
amintire, confesiune, hermeneutica, humor, tragedie, istorie,
universalitate, metafizica, fiziologie, citate de lectura... N.
Steinhardt dovedeste aceeasi uluitoare forta de patrundere in
adevarul lucrurilor dincolo de coaja groasa a locului comun.
Literatura noastra s-a imbogatit cu o carte de prima mina, la care
vom simti nevoia sa ne intoarcem nu o data, in clipe de restriste,
dar și de bucurie.”
(Nicolae Manolescu)
Publicată pentru prima dată în 1922 Fabrica de absolut
reprezintă nu numai o lectură pasionantă, dar de o actualitate pe
care cititorul romanului – în pofida metoforelor fantastice și a
limbajului esopic – o intuiește de la primele pagini. Pentru specia
“science-fiction”, gen atât de perisabil și demonetizat sub raport
artistic de superproducția unei enorme cantități de maculatură
pseudoliterară, opera lui Čapek, la fel ca și a lui Jules Verne sau
H. G. Wells, înseamnă nu o reabilitare, ci un certificate al
dreptului de existentă.[ ]Asemenea unui Pico de Mirandola al
veacului nostru, autorul romanelor de anticipație trebuie să știe
despre toate lucrurileabordând cu egală competență toate
domeniile de exprimare ale gândirii omenești.
(Jean Grosu)
“Ellie Arroway este un om de ştiinţă care şi-a pierdut credinţa în
Dumnezeu după ce părinţii ei au murit când era doar un copil. Cu
toate astea, Ellie a învăţat să-şi dezvolte o diferită încredere în
munca pe care o face: ea lucrează cu o echipă care monitorizează
undele radio din spaţiu. Ellie spera că într-o zi va recepţiona un
mesaj coerent din altă lume şi care va dovedi că există şi altă
civilizaţie în afară de a noastră. Munca sa este recompensata
atunci când echipa ei descoperă un semnal care nu pare a fi de
origine pământeană. Ellie decodează mesajul şi află că acesta
este un plan pentru o navă spaţială. David Drumlin, care lucrează
pentru Casa Alba, le opreşte fondurile şi încearcă să îşi asume
meritele descoperirii. Astfel, Ellie primeşte o invitaţie de la SR
Hadden, un multimilionar, care este dispus să îi construiască
maşina şi să îi contacteze pe mesageri.”
(http://www.cinemarx.ro/filme/Contact-Contact-179.htm)
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PRIMA DECADĂ (1-10 ianuarie 2014)
Libertate de expresie folosită în relaţii dominate prea mult de
ambiţii, vanităţi, speranţe, vise ce depind de trecut
Greutate de natură relaţională. Siguranţa de sine ce duce spre confuzie. Individualism. Planuri de
viitor care ne complică sănătatea. Înţelegere care ne salvează. Contactul cu noutatea care ne eliberează. Dezordine a conştiinţei. Mustrări de conştiinţă ascunse prin inovaţie. Vise.
Comunitatea se sprijină pe reuşita individului. Lupta cu mintea falsă. Responsabilizare socială.
Libertate prost înţeleasă. Mesaje sociale citite greşit. Avertizare/informare referitor la o
distrugere. Autovindecare prin informaţie. Soluţii care nu pot fi aplicate. Independenţa înţeleasă
greşit. Revoltă prin forţa demonstrată. Mândrie care duce spre dezamăgire. Flexibilitatea este o
slugă a trecutului. Frământări interne.
2014 este anul alegerilor multiple și vom constata acest lucru chiar din prima decadă a lunii
ianuarie. În acest interval Luna parcurge un segment de zodiac de la Capricorn la Taur, trecând,
chiar din prima zi a anului, prin conjuncția cu Soarele și împlinind alături de Pluton și Mercur un
stelium, punând o greutate foarte mare pe crucea cosmică ridicată pe semne cardinale împreună cu
Uranus, Jupiter și Marte. Momentul de început al acestui an pare să fie decisiv pentru ceea ce se
anunță a fi posibilitatea de a ne desfășura în acest segment neobișnuit, cel al alegerilor multiple. De
asemenea, în acest interval, Neptun va împlini o conjuncție cu Junon, pe 3 ianuarie, iar pe 5
ianuarie Junon va căuta să medieze tendința Nodurilor, împlinind un trigon cu Capul Dragonului,
iar Marte, aproape de finalul decadei, se va afla în careu cu Jupiter.
Vorbim aici despre o greutate pe relații, pe maniera în care privim relațiile sociale, dar și pe
modul cum le înțelegem și le integrăm. Pentru unii aceste lucruri par extrem de abstracte pentru că
sunt de părere că relațiile sociale nu pot fi în niciun fel coordonate, conduse, ghidate. Acești oameni
care pun totul pe seama întâmplării sunt cei care spun: Eu sunt făuritorul propriului destin. Eu îmi
construiesc viața. Eu nu mă supun ei, ci ea mi se supune.”
Accentuarea zodiei Capricorn, prin steliumul care se împlinește chiar din prima zi,
generează această confuzie și scoate în evidență tipicul acestei greutăți care este pusă pe umerii
individului. Să gândești prea mult, prea sigur, prea pentru sine, prea individualist constituie mijlocul
prin care oamenii consideră că-și pot rezolva problemele acum. Este ușor naivă această direcție
pentru că ea nu vine decât să se comporte ca un balsam pentru sufletele marcate de neîncredere.
Neîncrederea, atunci când vine din Capricorn, este bine argumentată, este pigmentată cu episoade
ale vieții și pare de-a dreptul convingătoare. Construind această remarcă (Eu sunt făuritorul
propriului meu destin”), raportul de opoziție cu Jupiter pe această cruce cosmică împlinită pe semne
cardinale, vine să ne scoată în evidență un argument pe o problemă. Unii consideră că aceasta
constituie soluția, că scapă de o problemă, că se descurcă sau că și-au rezolvat o problemă, însă,
faptul că această soluție vine să contrabalanseze un rău, nu face decât să acorde acestuia o
importanță mai mare decât o are. Jupiter, în a doua jumătate a lui 2013, a fost marcat puternic de
impactul Lunii negre asupra sa și nu s-a putut desfășura în mod pozitiv așa cum sugerează calitatea
de exaltare pe care o deține în Rac. Acum pune pe această decizie și pe această judecată simplistă
sau îngustă o justificare a propriei sale neputințe. Asta înseamnă că oamenii care nu s-au putut
descurca într-un anumit demers găsesc acum vinovații în preajma lor. Cei care se află acum în
această postură nu trebuie să fie în mod obligatoriu vinovați de ceva, ci sunt acolo din cu totul și cu
totul alt motiv. Pentru un personaj individualist nu va conta, pentru că le va pune pe umerii acestora
toată frustrarea eșecului lor anterior, chiar dacă aceasta a fost provocată de alte persoane.
Luna nouă din 1 ianuarie ne tentează cu planuri. Ne vom face planuri de viitor și acestea
trebuie să conțină soluția de combatere a unei complicații sociale sau administrative. De aici, din
modul cum combatem un obstacol sau cum înfruntăm un adversar, ne va veni și satisfacția. Aceste
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variabile sunt integrate în ideea de străinătate, de deplasare, de plan de viitor, în ideea de proiect,
conținând și o evidentă notă abstractă. Această Lună nouă ne mobilizează foarte mult pe segmentul
sănătății, punând o greutate pe modul cum gestionăm resursele. Informația ne ridică și ne coboară,
ne tulbură, ne suprasolicită și ne duce într-o zonă unde nu facem față solicitărilor, unde nu reușim să
înțelegem. De fapt, dizarmonia va depinde foarte mult de gradul de înțelegere, de cât de dispuși
suntem să înțelegem un context, o persoană, o posibilitate, o șansă, o desfășurare a etapelor
următoare, o deschidere faţă de un element eminamente nou. Aspectul novator constituie și ceea ce
ne eliberează de tensiune, de povară, de stres, de boală, dar și ceea ce ne afectează cel mai mult
sănătatea și raporturile sociale.
Vorbim aici despre pierderea imunității la nivel social sau la nivel personal, organic, o
diminuarea a modului de răspuns și o desfășurare într-o zonă periculoasă. Fie că ea se referă la
alimentație, la sistemul de drenaj, toate acestea au în componenţa lor o frică pe care cei mai mulți o
vor privi ca pe un element care îi trezește din amorțeală. Frica ne trezește, însă ea lucrează bine cu
agresivitatea (contrapartea sa) și întotdeauna va acționa în sensul activării agresivității. Frica nu
rezolvă o problemă decât prin agresivitate și aceasta, prin accentuarea opoziției dintre Marte și
Uranus pe axa Berbec-Balanță, cu Marte în exil, aduce, pe de o parte, revolta împotriva a ceea ce nu
cunoaștem, a ceea ce ni se pare prea rapid în acțiune, prea brusc, prea neprevăzut, dar şi, de partea
cealaltă, selectarea unor episoade care, acceptându-le, să ne ducă într-o zonă și mai periculoasă,
aceea în care oamenii se rănesc singuri, își fac rău cu propriile mâini şi, la exterior, acest lucru să
pară ca fiind făcut din neatenție.
Jocul de-a alegerea face parte din sfera privată mai mult decât am crede și putem să-i vedem
componenta periculoasă atunci când ne îndreptăm atenția spre segmentul medical. Sănătatea este
elementul care ne îndrumă spre anumite alegeri sau tipuri de activități, dar în egală măsură ne
spune și când trebuie să ne oprim, când am atins punctul terminus și când este cazul să luăm o
pauză. Va fi greu de luat o pauză în acest interval pentru că revolta și agresivitatea, cele care ne vin
de pe toate zodiile cardinale, dar în special din Capricorn, înseamnă distrugerea muntelui, a
tradiției, a unui element cu care ne-am obișnuit, fără să avem certitudinea că putem să-l înlocuim cu
ceva. Tocmai de aceea, noutatea înseamnă eliberarea de o tensiune, dacă tradiția era negativă, și în
același timp contactul cu spaima pe care ne-o inspiră viitorul. Viitorul reprezentând o suită de
evenimente și episoade despre care putem să emitem păreri, fără acoperire, despre care nu știm
nimic sau cel mult putem intui o anumită suită de episoade.
Acest lucru va fi extrem de vizibil în special în a doua zi a anului când Luna va traversa
opoziția cu Lilith și când va scoate în evidență aspectele negative ale unei relații, gândul
dizarmonios, cel care ne îndreaptă împotriva individului, chiar dacă vina lui este foarte mică, în așa
fel încât să-i vedem greșeala în mod disproporționat. Pentru că Luna se află aproape de Venus în
această zi, femeile sunt lezate sau latura feminină a personalității este agresată, cea pe care vom
încerca în această zi să o punem în evidenţă făcând apel la experiențe. Saturn trimite un sextil către
cele două planete aflate în conjuncție și asta ne va îndemna spre o selecție pozitivă a episoadelor.
Aceasta nu se referă la calitatea evenimentelor, ci la starea de spirit pe care o avem faţă de acestea.
Vom fi siguri atunci când acuzăm, ne vom simți bine văzându-ne propria dreptate ridicându-se
deasupra dreptății celorlalți, vom fi mulțumiți de ceea ce lăsăm în urmă chiar dacă asta înseamnă
suferință, nemulțumire sau regret. Ceea ce se întâmplă de fapt în a doua zi a anului anunță, într-un
anumit mod, unul foarte personal, calitatea conjuncției Neptun-Junon din 3 ianuarie.
Reușim, astfel, să facem o selecție care să ne amplifice încrederea în sine, însă această nu o
vom folosi pentru a pune bazele unui edificiu solid și puternic, așa cum ne-ar îndemna energia
Capricornului, ci emitem în eter, fără bază, fără noimă, fără stabilitate, idei sau aprecieri la adresa
unui anumit episod existențial. Ni se pare că viitorul este prea sumbru, oamenii ni se par atrași prea
mult de extreme, oricum ar fi nimic din jur nu pare să se încadreze într-o schemă a gândirii.
Nemulțumirea va fi așadar alimentată de o gândire pozitivă și se va face de fapt trecerea de la
pozitiv la negativ prin această convingere. Mecanismul care este întreținut de energia acestei zile de
2 ianuarie ne poate aduce tensiuni și probleme în cuplu, tulburări de limbaj, împotrivire dură,
încrâncenată într-un demers care se situează pe linia mediană, care nu excelează la niciun capitol,
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dar care, în final, poate oferi individului o liniște sau o anume stabilitate. Faptul că în 2 ianuarie nu
se excelează, ne tulbură conștiința și ne lasă impresia că muncim degeaba și că avem așteptări prea
mari de la un eveniment, un episod, o persoană și în final vom fi dezamăgiți. Ne construim propria
dezamăgire, alegem să trăim cu ea, să coabităm şi, în felul acesta, ne punem o barieră în calea
înțelegerii pe care trebuie să o dezvoltăm față de oamenii din jur, față de episoadele existențiale care
vin spre noi, față de viață în general.
Trecând în Vărsător Luna reușește să construiască o fereastă, o deschidere, să ne pună în
faţa unei opoziții și prin intermediul cărora să ne detensionăm corpul, mintea, sufletul sau o anumită
zonă socială care ne-a captat atenția în ultima perioadă. Luna, în ziua de 3 ianuarie, reușește să
împlinească un trigon cu Marte și, prin inovație, prin deschidere, prin exprimare, să aducă o notă
neobișnuită conjuncturilor sociale și exprimării, adică să ne pună în faţa unei șanse. Unii pot numi
asta o șansă pe care nu trebuie să o rateze sau un noroc neașteptat care le-a ieșit în cale.
Există o diferență substanțială între energia zilei de 2 ianuarie și cea de 3 ianuarie în
principal datorită Lunii. Luna, trecând din Capricorn (exil) în Vărsător, trece de fapt de la o
responsabilizare exagerată, neavenită, ireală, la o libertate de expresie care poate ajunge relativ ușor
la lipsă de control, la dezordine sau risipă, la universalizare, curaj, libertate. În același timp se
împlinește și conjuncția dintre Neptun și Junon și asta va extinde trăsăturile pozitive către mari
spaţii. Această conjuncție se adresează în mod special unor secvențe de viață. Avem acum șansa să
ne exprimam în alt mod, prin alte mijloace, cu o mai mare putere și față de cele mai potrivite
persoane. Această conjuncție ne spune că aveam în jurul nostru cele mai potrivite persoane pentru a
ne îndeplini un vis, pentru a ne finaliza un demers asupra căruia lucram de mult timp. Că este legat
de profesie, de obținerea recunoașterii sociale printr-o pasiune sau că am finalizat un demers
început de alte persoane, în alte vremuri. Toate acestea țin și de reușita comunității. Prin reușita
individului, comunitatea devine invingătoare și, implicit, beneficiază de o nouă etapă de exprimare,
cea la care are acces fiecare personă în parte.
Aspectul benefic al acestui unghi este mult amplificat de faptul că realizează cu Capul
Dragonului un trigon și nu oricum, ci mediind tendința Nodurilor. Asta înseamnă că orientarea
către spaţiile mari, către asocierile de durată, constituie cea mai bună soluție pe care putem să o
aplicăm în această perioadă pentru că prin ea ne dezvelim de falsul caracter, punem stop pe
acțiunile minţii false și avem șansa de a descoperi adevărul de dincolo de iluzie. Dacă din punct de
vedere spiritual acest lucru se face abordând anumite proceduri sau tehnici prin cultivarea
sentimentului care înalță, a sentimentului de libertate, din punct de vedere social lucrurile acestea
vor căpăta o nuanță ușor confuză pentru că libertatea de expresie va fi văzută altfel și va fi utilizată
într-un alt mod decât ar trebui pentru că îndemnul grupului constituie, în același timp, și greutatea
cea mai mare. Problemele care se rezolvă pe o durată mare de timp, în general sunt probleme
complicate, cele care privesc transformarea fenomenului social, modelarea conștiinței de grup, ceea
ce nu se poate face într-o zi, într-un an poate nici chiar într-o generație. Această invitație care se
lansează azi reprezintă de fapt îndemnul la o modificare la care participăm, dar pe care nu o alegem
implicit și de vreme ce o abordăm, nici nu ne-o impunem drept etalon și care depășește cadrul
acestui an pe care-l prezentăm aici. Toate acestea țin de raporturile sociale, de ceea ce ne place sau
ceea ce nu ne place din preajmă, de ceea ce apreciem sau nu din grupul în care am ales să prestăm o
anumită activitate, de ceea ce considerăm că este util acum, în această etapă a vieții. Faptul că acest
unghi se împlinește pe 3 ianuarie are o mai puţină relevanță și diferența dintre 2 și 3 ianuarie nu
poate fi dată de faptul că acest unghi se împlinește în 3 ianuarie și nu în 2 ianuarie, ci de faptul că
Luna schimbă prioritățile, schimbă modul cum sunt privite lucrurile, adică ne înlocuiește o sticlă
fumurie prin care am privit până acum peisajul cu o sticlă de ceas prin care îi vedem acestuia
defectele mult mai bine. A vedea defectele grupului mult mai bine generează în forul interior o
reacție de apărare. Unii vor fugi de probleme, alții și le vor atribui, își vor pune pe umeri greutăți
care îi vor doborî. Indiferent care este alegerea, conjuncția lui Neptun cu Junon înseamnă
responsabilizare socială. Dacă unii lucrează în mod negativ la această responsabilizare, punând pe
umerii altora ceea ce ar trebui să poarte ei, participând la acest proces din postura de Mici Tirani,
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fructele vor fi pe măsură. Calitatea acestei zile nu reușește să încline balanţa, ci doar conferă o
anume notă, diferențiată față de celelalte zile sau faţă de alte perioade ale anului.
În felul acesta, zilele de Vărsător (Luna în Vărsător) reprezintă o tentație bună și, în același
timp, una negativă pentru că libertatea prost utilizată este o mare problemă a celui care nu face nici
cel mai mic efort să se modeleze, să se reconstruiască după sugestiile pozitive care vin din jur.
Sigur, conjuncția lui Junon cu Neptun înseamnă de fapt și împlinirea trigonului pe care Junon îl
realizează cu Capul Dragonului și medierea tendinței Nodurilor în mod individual de către acest
asteroid. Faptul că în ziua de 4 ianuarie Luna reușește să se pună rău cu Saturn aduce o notă tragică
acestui episod. Suntem acum mult mai lucizi cu ceea ce se întâmplă în jur și considerăm că
planurile pe care ni le-am făcut la începutul anului nu trebuie să fie schimbate, argumentele pe care
le-am folosit atunci, chiar dacă sunt acum privite altfel, sunt reale, putând fi aplicate și în 4 ianuarie
și considerând că este cel mai bine să ținem cont de ele. În continuare avem o greutate care ne vine
din Capricorn și suntem responsabilizați pe lucrurile care nu au valoare, care nu au trăinicie, pe cele
superficiale pe care le-am construit în tot acest timp și în continuare suntem invitați să dărâmăm un
edificiu doar pentru că societatea nu-l apreciază, nu-l acceptă, doar pentru că așa ne păcălește ea.
Jupiter, fiind în continuare lezat de Luna neagră, trimite opoziții către planetele din
Capricorn, încercându-ne foarte mult pe sentimentul responsabilizării față de un apropiat, față de
părinți, față de copii, față de instituția familiei. Se deschid acum noi porți de înțelegere însă toate
acestea sunt susținute pe nemulțumirea de a nu avea, de a nu deține, de a nu fi susținut, de a avea
greutăți sau probleme și în niciun caz pe bucuria pe care o simte cel care este provocat sau invitat
să-și demonstreze forța. În 4 ianuarie, adică între conjuncția Neptun-Junon și trigonul lui Junon la
Capul Dragonului, oamenii observă o scădere a tonusului și o înclinare a aspirației către lucrurile
mai puţin corecte sau pesimiste.
Privite în perspectivă, această revoltă, aceste episoade sau trăiri negative vor avea un
susținător puternic în careul Marte-Jupiter. Această înclinare a atitudinii către pesimism și
nemulțumire, cea care de fapt argumentează întregul demers social prin care distrugem un edificiu
fără să avem certitudinea că putem construi altul în loc, are susținere în evenimente de factură
personală. Cei care confundă viața personală cu cea socială vor fi personajele principale în această
decadă a lunii ianuarie, vor fi cei care se vor revolta primii și tot primii vor spune Revolta mea este
reală pentru că societatea o susține, neglijând faptul că revolta personală a generat un val
dizarmonic în societate. Ei citesc greșit mesajele sociale și, cum este și firesc, rezultatele la care
ajung sunt eronate.
Valul schimbării, cel care vine prin intermediul careului dintre Marte și Jupiter, în situația în
care Marte are un tranzit destul de lung prin Balanţă, ne explorează fricile de necunoscut și de relații
pe care nu le putem controla, teama de a ne responsabiliza în afara unui calcul sau în afara planului
pe care ni-l facem din timp.
Faptul că acum, în această perioadă, Marte se află în careu cu Jupiter, doar anunță, doar
avertizează referitor la anumite secvențe neplăcute care se vor desfășura în acest an până la sfârșitul
lui iulie când Marte va trece în Scorpion. Marte, stând atât de multe luni în Balanţă, va explora
careul cu Jupiter și opoziția cu Uranus, adică nemulțumirea, revolta, distrugerea într-un mod foarte
amplu și periculos. Acum prin careul lui Marte cu Jupiter, chiar dacă este un detaliu în imensa
construcție numită cruce cosmică pe semne cardinale, nu face decât să anunțe, să avertizeze și să ne
informeze referitor la caracterul periculos al unor demersuri. Așa cum bine știm Marte în Balanţă
este în exil, iar asta înseamnă că deciziile sale îl rănesc pe el însuși (adică sunt îndreptate împotriva
propriilor dorințe), iar avertismentul, în segmentul vieții personale, se transformă în gândire
negativistă. În loc să fie privit ca un avertisment acest mesaj este privit ca o sugestie și oamenii se
vor comporta ca atare reușind să-și pună în pericol relațiile fragile. Nu reușesc să le construiască
nici să le consolideze și, nereușind să facă acest lucru, vor prefera să le rupă, să se despartă, să lupte
unul împotriva celuilalt, căutând să demonstreze lucruri lipsite de importanță, că sunt puternici, că
au forță, de vreme ce toate acestea nu au nicio relevanță și nici perspectivă. Forța lui Marte în
Balanţă este una construită pe argument. Oamenii vor avea prea mult nevoie de explicații, de
justificări și, când acestea nu vin, întregul edificiu nu are valoare. Fără explicații și argumente
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construcția în sine (relația socială) devine una stranie, poate chiar iluzie, una care nu captează
atenția, una lipsită de putere, de virilitate, de substanță, devine un element care împovărează. Acesta
este avertismentul care vine din careul lui Marte cu Jupiter și el nu trebuie transformat în gândire
negativă, ci trebuie privit ca un eveniment care anunță o suită de episoade mai puţin plăcute sau
mai puţin corecte. Acest careu ne diminuează optimismul și încrederea în sine și ne oferă o putere
negativă de germinare. Semințele acestui avertisment nu trebuie să crească în direcție nepotrivită și
nici să se deformeze dacă întâmpină obstacole în jur. Așadar, planurile pe care ni le-am făcut la
începutul anului și implicit la începutul acestui decan, care sunt de fapt semințele la care face
trimitere careul dintre Marte și Jupiter, nu trebuie să crească deformat sau într-o direcție nepotrivită.
Ele au integrate un potențial negativ, ele sunt încărcate și de risc, dar aceste elemente neplăcute nu
trebuie să devină sugestii negative, ci sunt instrumente de anticipare sau de protecție a ființei în faţa
unor transformări sociale puternice.
Marte se va află în opoziție cu Uranus de două ori în acest an, în 23 aprilie și în 25 iunie,
ceea ce înseamnă că avertismentul ce vine din acest careu nu poate fi decât unul de bun augur
pentru că avem timpul și răgazul necesar să gândim și să analizăm fiecare lucru în detaliu până la
aceste date, pentru a nu decide negativ, greșit sau împotriva propriului destin.
Această perioadă de răgaz pe care o avem până când Marte își împlinește cele doua opoziții
cu Uranus și care constituie ipostazele definitive ale unui demers distructiv va ţine până la 1 martie,
când Marte va intra în mers retrograd (1 martie – 20 mai) și, de acum și până la începutul lui martie,
toate lucrurile care nu vor fi înțelese sau explorate suficinent, consumând inutil o energie prin care
fiecare individ își poate face rău singur, îi va construi acestuia imaginea celui care nu gândește, nu
are răbdare și nu doreaște să facă un efort minim pentru a repara sau a ieși dintr-un mecanism
negativ.
Gândul cel bun ne va veni în 5 ianuarie, atunci când Luna în Peşti se va afla în preajma lui
Chiron și când soluțiile care ne vin sunt dispuse să vindece o rană, să ne maturizeze și să ne ajute să
ne desprindem de ceea ce este periculos. Mesajele acestui decan merg în această direcție, a
autovindecării însă ni se cere așa cum ne îndemnă zodia Peşti o viziune de ansamblu, ni se cer
informații diverse, variante, răbdare, atenție, smerenie, supunere în faţa acestor episoade ale vieții
care sunt prea mari, prea intense și prea complicate pentru a le purta singuri pe umeri.
Responsabilitatea transformării sociale, a conștiinței individuale sau a rasei umane în ansamblu
aparține grupului sau omenirii, nu individului. Individul se responsabilizează pentru elementele
personale cu care intervine în acest joc, însă el nu trebuie să ducă pe umeri și responsabilitatea
socială. Aici sunt avertizați liderii, să nu confunde acum deciziile individuale cu cele pentru grup,
dar nici să nu-și atribuie roluri mesianice pentru că finalul va fi complicat, dureros, poate chiar
tragic și nici nu va oferi comunității beneficiile pe care le așteaptă.
Dacă zilele de Peşti (Luna în Peşti) sunt tonice și binefăcătoare reușind să ne ofere soluțiile
cele mai bune chiar dacă nu pot fi aplicate imediat, zilele de Berbec (Luna în Berbec), atunci când
Luna atinge conjuncția cu Uranus, ne aduc în faţa unei exprimări la scena deschisă, în faţa unei
nevoi de independență, în faţa unor evenimente sociale care scapă de sub control și care constituie
unul din primele rezultate negative ce survin în urma planurilor făcute la începutul anului. Deci nu a
fost nevoie decât de o săptămână pentru a vedea rezultatele preliminare, intermediare sau primele
rezultate pe demersuri mai mici din întregul ansamblu al proiectelor pe care l-am stabilit, reușind să
distrugem într-o zi sau în două zile mult mai mult decât am reușit să construim în toată această
perioadă. Luna își încheie rolul de distribuitor de lumină, de la conjuncția cu Pluton la conjuncția cu
Uranus, însă aici îl găsește pe Marte și, prin asta crucea cosmică de pe semnele cardinale, aduce
independenței o notă periculoasă, distrugătoare.
În felul acesta, descoperim că ceea ce este bun nu ţine de noi, că decizia individuală este
orientată împotriva persoanei, că factorul individual este cel care nu reușește să ierte, să accepte
condiționările sociale și să coabiteze cu indivizi de proastă factură, bolnavi, vinovați, nemulțumiți
sau prea mulțumiți de ceea ce au, nu reușește să se integreze într-o schemă aflată într-o transformare
continuă și nici să facă nimic din ceea ce ar mulțumi-o sau ar încânta-o. Oamenii se comportă acum
greșit unul faţă de celălalt, își spun lucruri care nu sunt adevărate sau care bruschează prin adevărul
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pe care-l conțin, nu au tact și nici nu-i interesează acest aspect. Revolta înseamnă acum forță, iar
forța trebuie demonstrată.
În acest prim decan, chiar și dacă ne retragem din faţa unui adversar, pasul înapoi nu
înseamnă înfrângere, ci detentă, totul va fi pus pe seama nevoii de independenţă, a revoltei, a
exprimării în forță pentru a demonstra cine este mai puternic și mai deștept, care este individul care
are cele mai multe variante de ales.
Multitudinea variantelor, așa cum ne sugerează trăsătura sintetică a acestui an, constituie în
această perioadă un motiv de mândrie și, pentru că mândria este un păcat, nimic bun nu poate ieși
din explorarea acestui sentiment. Dacă judecăm, vom observa, pe de o parte, că Luna activează întrun mod conflictual axa Berbec-Balanță, iar, de cealaltă parte, opozițiile pe care Venus retrograd și
Mercur din Capricorn le trimit lui Lilith din Rac, aduc acestei revolte sau nevoii de independență o
notă intrigantă. Revolta are integrată și o notă intrigantă, are și o componentă periculoasă, fățarnică,
una care se axează pe frica de sărăcie, de singurătate, pe teama de moarte, de tot ceea ce este ascuns
și pe neputința de a accepta poziția a doua, locul secund într-un demers sau într-o instituție ori în
familie. Cel mai mult vor fi agresate relațiile care nu sunt foarte sigure, care nu au traversat
episoade similare și care îi lezează foarte mult pe parteneri, punându-i în faţa adevărului celorlalți.
Anumite aspecte din comportament, anumite secrete ies la iveală și lezează în mod iremediabil o
relație imatură. În acest interval, nu vom avea timp să ne apropiem de iertare deși de acolo ne vor
veni lucrurile cele mai valoroase, de acolo ne va veni înțelegerea vindecătoare, de acolo ne vor veni
lucrurile cele mai bune. Planurile de viitor care nu au inclusă și această componentă a depășirii unui
obstacol prin acceptare, iertare sau înțelegere sunt riscante, iar pentru unii chiar periculoase.
În felul acesta, primul decan al lunii ianuarie stă sub semnul dezamăgirilor. Oamenii își fac
planuri de viitor, ample, nu iau în calcul dacă cei din jur sunt dispuși să participe la ele, însă visează
să fie acceptați în aceste planuri unde lucrurile sunt altfel și, fiind refuzați, devin dezamăgiți, se
arată indignați și suferă, unii pe stradă, pe la diferite emisiuni tv, alții în taină, descriind ceea ce se
numește în termeni sintetici „suferința umanității”. Umanitatea se află într-o gravă criza a existenței
sale, o criză a conștiinței, a înțelegerii, care este alimentată de dezinteresul față de profunzimile
sufletești, de neputința de a accepta diversitatea sau multitudinea alegerilor. Când se văd în postura
de a alege din mai multe variante oamenii se uită peste umăr și numără alegeril celorlalți, în loc să
se preocupe de calitatea deciziilor lor, de puterea lor de pătrundere a vieții, de înțelegerea acesteia.
La fel, în loc să fie deschiși și profunzi, aleg să fie superficiali, vanitoși și egoiști. De aici ne vor
veni conflictele și acestea vor fi elementele care vor fi explorate în acest decan, acestea sunt
elementele cele mai sensibile și cele mai delicate pe care le traversăm în aceste prime 10 zile.
În 9 ianuarie Luna intră în Taur și trece prin Coada Dragonului. Ne aducem aminte de
greșelile pe care le-am făcut, de păcatele tinereților, de zilele anterioare când ne-am pierdut
cumpătul, greșind, și nu avem cuvinte bune la adresa celor vinovați. Astăzi îi considerăm vinovați
pe cei din jur și greșim. Astăzi ne arătăm nemulțumiți față de ceea ce societate are de oferit și astăzi
societatea, prin reprezentații săi, ne ignoră solicitările, convingându-ne că aspirațiile sunt illuzii pe
care trebuie să le aruncăm la coș. Este o greșeală pe care o vom explora la începutul acestui an, în
primele luni, până când Capul Dragonului va trece în Balanţă (22 martie 2014) și când vom
considera că ceea ce ne lipsește este de fapt ceea ce ne-a fost furat și nu reușim să înțelegem că
avem în jur tot ceea ce ne trebuie. Uitându-ne la 60 de grade în urmă pe cercul zodiacal faţă de
actuala poziția a Lunii, descoperim planeta Neptun, asteroizii Junon și Chiron și toate acestea trimit
către Luna din Taur raze pozitive, reușind, prin apelul la flexibilitate, să medieze conflictul cu
propriul trecut.
Gândindu-ne că la întâlnirea acestora pe zodia Peşti viziunea de ansamblu, spiritul
enciclopedic, varietatea și diversitatea ideilor și soluțiilor au constituit problema și modul în care
ne-am vindecat rănile, ceea ce ne revoltă este ceea ce cu adevărat nu trebuie să facem. Privind în
trecut, va trebui să vedem diversitatea alegerilor, varietatea de informații pe care să o folosim și ar fi
indicat să ne simțim bogați că am explorat, că am avut parte de experiențe, că am trăit, uneori
dureros sau cu bucurie, că am avut sau am fost privați de anumite lucruri, obiecte ori episoade și că
toate acestea fac parte din ceea ce reprezentăm în acest moment: “Ceea ce sunt eu acum este suma
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factorilor pe care i-am traversat de-a lungul vieții”. A privi în trecut și a-l judeca înseamnă a ne
judeca pe noi înșine și asta înseamnă Marte în Balanţă care, în sfera intimă, înseamnă autoînvinuire,
autojudecată, iar în grupuri scoate în evidență frământările interne și criticile pe care și le aduc unii
altora și care vor pune în pericol integritatea sa.

A DOUA DECADĂ (11-20 ianuarie 2014)
Libertate de expresie abordată în relaţii care ne îndeamnă să ne
depăşim limitele
Viziune de ansamblu. Nevoie de experienţă. Sprijin căutat în 2013. Acţiuni prin căutarea
independenţei. Neseriozitate. Raport bun cu destinul. Alegerea unei acţiuni care va genera efecte
remarcabile în viitor. Fapte stranii. Iertarea trecutului. Mimetism. Disimulare. Suprimarea
emoţiilor pentru consolidarea stabilităţii. Nevoie de salt, de schimbare. Nevoie de puritate
sufletească. Plata prea mare pentru un salt al conştiinţei. Destructurarea personalității.
Înţelegerea nesiguranţei de dragul confortului. Comportament antisocial. Câştig prin solitudine.
Descoperirea puterii personale. Schimbarea coliviei cu una mai uşor de acceptat. Tentaţia de a
pierde calea. Iubire cu teamă.
Deşi se află în opoziție cu Saturn, Luna mai păstrează, prin faptul că se află în fereastra
careului cu planetele de la începutul zodiei Peşti, ceva din aroma decadei anterioare, aceea care ne
orientează către neprevăzut, către revoltă, către explorare dintr-o zonă periculoasă. Acum acea zonă
periculoasă ne îndeamnă să ne depășim limitele, acele limite care până acum ne-au inspirat teama,
constrângerea sau durere. Ne depășim limitele pentru a cuceri lumea, un obiectiv, pentru a pune în
aplicare unul din planurile pe care ni le-am făcut la începutul anului, chiar în prima zi, pe conjuncția
luminariilor. În al doilea decan, Luna parcurge un segment de zodiac de la Taur la Fecioară, reușind
să treacă din nou, în zilele de Rac (Luna în Rac) prin conjuncția cu Jupiter și deci prin fereastra
crucii cosmice cardinale împlinită între cei trei mari malefici Marte, Pluton, Uranus și Marele
benefic, Jupiter.
De asemenea, acest interval conține două mari evenimente astrale, trigonul lui Neptun la
Capul Dragonului, împlinit pe 13 ianuarie, și conjuncția lui Chiron cu Junon, împlinit pe 19
ianuarie. Aceste manifestări care implică zodia Peşti ne îndeamnă să explorăm din nou bogăția de
informații pe care le-am acumulat de-a lungul vieții, nu oricum, ci prin dezvoltarea viziunii de
ansamblu. Această viziune de ansamblu ne incurajează să privim înapoi cu o ușoară reținere, în
special în prima zi a acestei decade, adică pe 11 ianuarie, când Luna va trece din Taur în Gemeni,
adică să privim evenimentele vieții în mod circumspect, cu o ușoară reținere și să gândim că dacă
atunci am fost liberi să ne exprimăm, s-a-ntâmplat pentru ca întregul ansamblu, conjunctura socială
sau cei din jur ne-au permis acest lucru. Ne-a fost permis să ne manifestăm dur, agresiv,
intransigent, să risipim, să cheltuim sau să acumulăm cu zgârcenie ceea ce credeam că ne va folosi
pe viitor.
Vom pune un mare accent pe această experiență, considerând-o de referință pentru
următoarele 10 zile, și ne vom orienta spre acele evenimente care să ne convingă că, dacă au fost
corecte, au depins de trecut și dacă nu, la fel au existat bariere aduse din trecut, pe care nu mai este
cazul să le hrănim în prezent.
A doua decadă a lunii ianuarie ne face să ne apropiem mai mult de educație, de morală, de
încrederea în sine, de curaj, de spiritualitate. Tonul acestei orientări nu este dat acum, în această
decadă. El vine din decada anterioară și, evident, din anumite episoade care s-au desfășurat de-a
lungul anului 2013. Faptul că Jupiter se află în Rac este un factor determinant pentru orice gând sau
stare care ne duce spre zona spiritualității. Această poziție constituie un fundal interesant pentru
orice individ care dorește la un moment dat să extragă ceva din evenimentele vieții lui. Orientarea

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

18

către spiritualitate se face acum prin nevoia de libertate sau nevoia de a ne desfășura într-un spaţiu
fără interdicție. Această desfășurare vine spre noi în primul rând ca informație rapidă, superioară
sau abundentă. Apoi, când am considerat că am acumulat suficiente informații sau că le-am încadrat
corespunzător, intervine acțiunea, alegerea, nu neapărat prin selecția informațiilor cât prin
descoperirea caracterului practic al acestora. Acest lucru se desprinde din faptul că Neptun mediază
tendința Nodurilor și o face într-un mod tonic, terapeutic și benefic pentru destinul individului, este
mai puţin important că în această perioadă de 10 zile vom fi bolnavi sau triști, că ne vom considera
risipitori cu informațiile, că am abuzat de încrederea celorlalți ori că ne-am dovedit neserioși într-un
anumit context. Aceste informații pe care le acumulăm conțin și mesaje neplăcute. Neptun, mediind
tendința Nodurilor, reușește să ne aducă o stare sufletească pozitivă. Putem să le selectăm, să le
găsim o explicație pertinentă, să înțelegem de ce s-a-ntâmplat ceea ce s-a-ntâmplat și să ne
propunem, folosindu-ne de argumente practice, să nu mai procedăm în felul acesta niciodată. Atât
timp cât acest mesaj se desfășoară în parametri cunoscuți, orice beneficiu care survine din
explorarea acestora este unul care sădește în suflet flori frumoase care, la rândul lor, vor produce
semințe fertile și din aceste semințe, după o perioadă optimă de germinare așa cum s-a-ntâmplat și
cu acestea care fructifica acum, să obținem rezultate remarcabile. Raportul individului cu destinul
său este unul magic, tonic, benefic și ne optimizează aspirațiile pe care le-am avut de-a lungul vieții.
Multitudinea variantelor pe care le putem alege, ca trăsătură reprezentativă a lui 2014, suprapusa
peste trigonul lui Neptun cu Capul Dragonului, înseamnă îndemn în a ne extrage din trecut ceea ce
ne folosește acum. Cei care nu sunt instruiți, care sunt superficiali, vor privi această acțiune, acest
mecanism, ca o invitație în a aduce trecutul în prezent. Vor aduce tot felul de ipostaze, vor redeveni
prieteni cu cei care i-au dezamăgit, se vor întoarce la locul copilăriei, vor încerca să între din nou
într-o breaslă care nu i-a mulțumit sau să se întoarcă la partenerii de afaceri cu care nu au avut
anterior o colaborare foarte bună. Această întoarcere la trecut înseamnă pentru tipul superficial
aducerea trecutului în prezent și compromiterea șanselor de a se transforma prin repetarea unor
greșeli.
În 12 ianuarie, Luna, când se va află în Gemeni, va participa la trei configurații importante
în contextul dispunerii astrale din această perioadă. Este vorba despre o Nicovala construită
împreună cu Jupiter, Uranus planetele din Peşti și două configurații numite Aripi de pasăre
construite, pe de o parte cu Uranus, planetele din Peşti și Pluton, iar de cealaltă parte, cu planetele
din Peşti, Jupiter și Marte. Această construcție astrală va face în așa fel încât să pună pe cuvântul
nesigur, pe mesaj, pe informație, pe mobilitate o greutate prea mare. Se va acorda prea mare
importanţă textului, mesajului, dialogului în situația în care atitudinea, voința sau baza comunicării
a relaționării nu este încă stabilă. Luna din Gemeni va reuși însă să genereze o forță de atracție
pentru opoziția care se realizează în această perioadă între Jupiter și Soare pe axa Capricorn-Rac.
Această fascinație înseamnă înclinație spre rău, tentația de a face greșeli din plăcere, din bucurie,
din nevoia de a ieși din banal, de a combate plictiseala sau de a face rău pentru a sancționa
comportamentul unui individ sau direcția spre care se îndreaptă un grup doar pentru ca ni se pare că
în acel moment aceasta este cea mai bună soluție.
Când vine vorba de satisfacții personale planetele care trec prin Gemeni își pierd trăsătura
individuală, se disimulează atât de ușor și atât de intens încât capătă o nouă înfățișare. Astfel, Luna
devine foarte teatrală, preia învelișul altuia, cuvintele altuia, mesajul altuia și spune că sunt ale sale.
Ipostaza care vine spre noi în 12 ianuarie poartă această amprentă a confuziei generată de mesaj. Se
știe că Luna în Gemeni aduce o flexibilitate aparte, o deschidere către nou, o mobilitate specială în a
lucra cu noțiunile sau în a transfera valori dintr-o locație într-alta. Fiind implicată în două
configurații numite Aripi de pasăre, aspectul intelectual va fi unul decisiv, iar asta înseamnă că se
va încerca, fără sorţi de izbândă, să se combată trecutul prin ascunderea sa. Ascunderea trecutului
înseamnă a minți, a înșela, a păcăli un individ că identitatea sa este alta și a-l îndrepta spre o
anumită destinație. Destinația este susținută acum de Nicovală, ce are ca forţe de promovare și de
lansare careurile dintre Jupiter și Uranus și respectiv cele dintre Lună și planetele din Peşti.
Este vorba despre o condiționare socială, un refuz al propriei identități sau despre o
îndreptare a comunității către desconsiderarea valorilor individuale. Se pierde foarte mult la
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capitolul sensibilitate, emoție și fascinația care este îndreptată acum să facem lucruri noi va agasa
mult această nevoie de stabilitate.
În realitate, opoziția dintre Soare și Jupiter, adică opoziția pe care o construim împotriva
sistemului, are la baza careului dintre Jupiter și Pluton din Capricorn și Uranus din Berbec care se
construiește de ceva vreme (forță care strămută), nevoia de a translata un individ din starea de
confort, de a-l smulge din locul unde se simte cel mai bine și unde-și dorește să trăiască, de a-l duce
către o relansare a sa, de a-l îndrepta pe un drum care le va aduce beneficii dacă și numai dacă va
depăși un test. Testul pe care-l propune acum Uranus și care vine din modul cum participă la
această dispunere planetară are un comportament antisocial evident. Tocmai de aceea consider ca
Uranus, fiind puternic lezat mai bine de jumătate de an de Marte, care are acest tranzit lung prin
Balanţă, va lansa un mesaj greu de înțeles pentru omul comun. Vor fi puţini oamenii care vor
înțelege și vor integra mesajul acestei planete pentru că, în primul rând, va face apel la curajul de a
merge pe un drum nou ce, în stadiul acesta, ne spune că nu putem atinge finalitatea prin
preocupările pe care le avem acum, ci doar după ce vom face un salt al conștiinței. Unii vor
considera ca procedând așa nu ajung nicăieri, își consumă rezervele, își fac dușmani sau pierd
timpul chiar dacă uneori în mod plăcut. Acesta este drumul pe care-l lansează Uranus și mesajul său
va fi greu de înțeles, ușor neclar sau distrugător de destine.
În toată această ecuație astrală tranzitul Lunii prin Gemeni vine cu o ambivalentă
interesantă. Fie suntem motivați să facem lucruri pe care nu le-am mai făcut, să ne bucurăm de
lucruri simple, să dovedim o inocență aparte, fie observăm, analizăm și prezentăm informațiile cu o
mare luciditate. În ambele situații survine o dedublare și rezultatul personal este acela de a ne oferi
nouă înșine explicații referitoare la propria natură. Că fugim de ea sau ca o explicam asta înseamnă
că lucrăm cu propria structură, cu prietenii și dușmanii, cu sfera personală, restrânsă sau extinsă, că
lucrăm cu destinul personal. Pentru a-l valorifica și a da un sens constructiv informaților care vin
spre noi acum este nevoie să ne îndreptăm atenția către valorile spirituale, către moralitate, către
modelarea caracterului personal, nu în direcția stării de confort, ci pentru a ne familiariza cu pacea
sufletească.
În 13 ianuarie când Luna se va afla la sfârșitul tranzitului sau prin Gemeni, o parte din
configurațiile pe care le-a construit în ziua anterioară dispar și tocmai de aceea ne rămâne amprenta,
aburul fin, parfumul zilei anterioare pe care-l vom integra foarte puternic în unghiul special care se
împlinește azi: trigonul Neptun-Capul Dragonului. Ceea ce se înțelege prin alegeri multiple va
deveni acum modalitate de expresie. Ne vom da seama în această a doua decadă a lunii ianuarie că
putem să ne atribuim mai multe identități, nu să le exprimăm în același timp, ci putem să fim în
egală măsură într-un anumit fel în familie, altfel în societate, altfel când suntem singuri și asta fără a
pierde din vedere nimic, fără a ne distruge identitatea reală. Aceste măști pe care le punem pe chip
devin prin trigonul Neptun-Capul Dragonului din 13 ianuarie diferite aspecte ale personalității care
ne duc spre dezvoltarea unui caracter complex. Ceea ce se întâmplă acum nu ne face să fim
fățarnici, ci, dimpotrivă, ne destructurează personalitatea pe elemente componente și ne îndeamnă
să le folosim atunci când este util. Valorile răsturnate, spre exemplu invadarea intimității unui
individ cu care se abordează doar o relație profesională, adică de a confunda prietenia cu altceva,
poate însemna explorarea acestei valori răsturnate ce ţine de duplicitatea sau caracterul multiplu al
personalității generate de trecerea Lunii în Gemeni. Integrată în energia acestui trigon special,
destructurarea personalității va duce la o mai bună înțelegere a identității personale și o utilizare
corespunzătoare a dinamismului individual, având ca principal scop utilizarea optimă a abilităților,
a talentelor, a cunoștințelor personale.
Abia în 14 ianuarie vom constata ca aceste informații trebuie ținute pentru sine. Luna va
împlini un careu cu Uranus și un trigon cu Capul Dragonului fără a reuși să medieze tendința
Nodurilor, iar asta înseamnă că nu vine cu un înțeles individualizat, personalizat, ci doar să
integreze mesajul pe care-l lansează Neptun. Am văzut din observațiile anterioare că acest mesaj se
adresează vieții, relației pe care individul o dezvoltă cu societatea și care are la bază experienţele
anterioare, însemnând cel puţin ceea ce s-a-ntâmplat în primele 10 zile ale anului, însă, fiind un
aspect care nu se împlinește prea des, acest trigon ne duce în trecut mult mai departe, în anii din
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urmă, poate chiar în perioada tinereții sau a copilăriei, reușind să-și stabilizeze în forul anterior
aceste experiențe, această nevoie de emoție. Omul va căuta acum să-și contrabalanseze sentimentul
de nesiguranță care vine din opoziția Soarelui cu Lilith. Înțelegând că este constrâns de societate să
ierte, să depășească obstacolul ori să ignore, să traverseze situații imposibile care nu au soluții, se
simte cuprins de revoltă, se simte nedreptățit și în multe din cazuri consideră că nu-și poate depăși
această stare, ci trebuie să conviețuiască cu ea. Asta se întâmplă acum, când Luna intră în Rac, și
când ne învăluie o prea mare emoție și când vom considera că nu este suficient să trăim un anumit
lucru pentru a-l înțelege. Sentimentul ne ajută să ne centrăm în noi înșine, să ne stabilizăm
idealurile, însă intensitatea lor este mult prea mare pentru a nu cere o exprimare pe zona publică,
pentru a nu cere împărtășirea lor.
Când vine vorba de împărtășire, opozițiile care se realizează pe axa Capricorn-Rac ne duc
spre un comportament antisocial, spre a exprima nemulțumirea într-un mod dur, intransigent,
revoltător, ne duc spre acele comportamente care distrug iubirea, distrug sinceritatea relațiilor,
distrug toate elementele bune care se construiau între membrii comunității. Momentul pe care-l
conferă mijlocul lunii ianuarie este unul reprezentativ din acest punct de vedere pentru că la
conjuncția Lunii cu Jupiter, împlinită acum, se accentuează acest comportament antisocial având la
bază argumente pozitive, nevoia omului de a-și construi propriul confort, ceea ce îl face să lupte
pentru aceste valori ca și cum i-au fost luate și acum trebuie în mod obligatoriu să și le recupereze.
În felul acesta, comportamentul antisocial pe care-l dezvoltă acum va pune o mare greutate
pe instituția familiei, pe modul cum sunt gestionate valorile familiei, pe cheltuieli, pe modul cum
este construi bugetul personal și duce conflictul foarte departe. Pe aceste unghiuri își dau seama că
se descurcă mai bine de unii singuri decât împreună și că drumul solitudinii este o opțiune care
poate fi luată în calcul. În general, oamenii, fiind ființe sociale, aleg să trăiască în comunități, se tem
de singurătate și-și explorează această frică până când ajung să se umilească, să se jignească, să se
streseze unii pe alții și asta doar pentru că se tem să trăiască singuri. Conjuncția Lunii cu Jupiter, ce
înfruntă opozițiile cu Pluton, cu Venus și cu Soarele, ne îndeamnă să trăim în singurătate și ne
spune că solitudinea, izolarea, adâncimile sufletului, sunt traseele pe care vrem să mergem și
singurele modalități prin care putem să ne regăsim liniștea interioară. Prin ceea ce facem, căutam să
ne regăsim liniștea interioară, chiar și prin această formă de revoltă căutam să dăm un sens vieții
personale pentru a ne asigura pe viitor o stare de confort optimă.
Sigur, având Lilith în acest semn, mulţi vor greși, vor considera că dreptatea lor este mai
importantă decât dreptatea obiectivă și se vor lăsa acaparați de această stare. Cei care nu sunt
preocupați de valorile morale, de spiritualitate, vor greși în această zi acordând mai multă
importanţă dreptății subiective, decât celei obiective.
Din fericire, există un element pe cerul acestei zile care mediază toată această confuzie
motivată de agresivitate: Saturn se află în trigon față de pozițiile Lunii și a lui Jupiter și în sextil față
de Soare și Venus. Asta înseamnă că nevoia de putere, de exprimare prin forță ne ajută foarte mult
în soluționarea problemelor. De asemenea, modul cum am căutat în adâncurile ființei, modul în care
am acceptat că profunzimile ființei sunt singurele valori ale acestei lumi ne ajută mult să selectăm
evenimentele sociale după valoarea reală a acestora. Lilith în Rac, aproape de Lună, ne aduce
confuzie vis-a-vis de evenimentele care ne ies în cale, ne incită să selectăm lucrurile care sunt
simple pentru că prin asta vom trăi și ușor. Lucrurile care sunt simple ne complică și mai mult viața
pentru că ne duc în situația în care să uităm ceea ce trebuie să spunem, care este traseul, care sunt
obiectivele, ce ne-am propus să facem și care sunt oamenii sinceri din jur. Uităm toate aceste lucruri
importante și ne comportăm cu multă îndrăzneală, teatral, considerând că această siguranță pe care
o afișăm vine din adâncimi, din suflet și este susținută de toate demersurile morale, spirituale,
afective, mentale, de tot ceea ce ne definește.
Dacă experiența lui Saturn în Scorpion (descoperirea puterii personale, a adâncimilor care
înnobilează ființa, nu pe cele care o adâncesc și mai mult în problemă), dacă lucrurile acestea pe
care le-am descoperi în adâncimi, nu ne ajută să redescoperim pacea interioară înseamnă că avem
neșansa să explorăm conflictul cu sine sau cu ceilalți până la niște limite extrem de dureroase, de
neînchipuit pentru o altă perioadă a anului.
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Pentru că trăim în anul în care variantele pe care putem să le alegem sunt multiple, binele și
răul ocupă aceleași locuri. Nu ne va spune ce ne este util și ce nu, nu ne va spune dacă binele pe
care-l preferăm este constructiv, nu ne va spune dacă răul care ne este oferit ne consumă și mai mult
ființa sau ne eliberează de ceea ce reprezintă el. Lucrurile acestea nu pot fi citite de la prima privire,
nu sunt sugerate din prima imagine și tocmai de aceea superficialii, cei care vor să-și trăiască viața
prin lucruri simple, au în această a doua decadă a lunii ianuarie o mare problemă cu propria
persoană. Că se îndoiesc de rezultatele lor, de calitățile pe care le au, că pun mai mult preț pe
valorile celorlalți toate aceste lucruri sunt atât de dinamice și de impulsive încât unii vor renunța la
calea lor, îmbrățișând traseele altora și oferindu-le din puterea lor pentru simplul fapt că au cedat în
față neîncrederii. Neîncrederea în sine, cu Luna în Rac în conjuncție cu Jupiter, este, în mod
paradoxal, dovada de încredere. Valorile celorlalți sunt mult mai importante decât cele personale,
tot ceea ce există în jur vine să argumenteze acest lucru. Singurele elemente care stau pavăză, care
ne ajută și care ne eliberează de toate aceste lucruri vin din disciplină, din reținere, din diminuarea
orgoliului sau a importanţei de sine, din explorare adâncimilor ființei, adică din a înțelege rostul
familiei, a vieții în ansamblu.
Deci mulţi se vor amăgi că până la urma viața este o luptă și totul se rezumă la aceasta, ceea
ce vine spre noi în acest interval de 10 zile, dar în special în zilele de 15 și 16 ianuarie constituie o
încercare a vieții. Ne sunt scoase în evidență defectele personale, de care suntem, în general, tentați
să fugim. Că fugim de noi înșine, de alții, nu contează, ci va fi important că le vom întâlni pe
acestea cu un singur scop pentru a le înțelege și pentru a ne întări trăsăturile sufletului. Mesajul
conjuncturii astrale de acum este acela că viața nu poate merge mai departe fără a ne stabiliza într-o
stare sufletească benefică și constructivă pentru că tot ceea ce este superficial este supus pieirii, mai
ales când Saturn deține, în tot acest carusel, soluția.
Această tensiune care accentuează axa Capricorn-Rac ne îndeamnă să ne construim propriile
colivii, să ne simțim în siguranță acolo, să refuzăm libertatea, indiferent cât de mult ne-a tentat în
zilele anterioare. Această libertate care vine prin tendința ei de a distruge o colivie, o încăpere sau o
locație rigidă, o schemă periculoasă pe care am îmbrățișat-o, ne pune în gardă referitor la viitoarele
evenimente pe care le vom înfrunta. Asta înseamnă că ziua de 17 ianuarie, când Luna se va afla în
opoziție cu Mercur, când tot ceea ce ţine de elementul personal este prezentat în orb cu prin prea
multă putere, cu prin prea multă forță, fără măsură să devină un element care amplifică
vulnerabilitatea ființei. Toate aceste lucruri, indiferent din ce sferă apar, ne îndreaptă către valorile
morale. Acest interval de 10 zile este definitoriu din acest punct de vedere și fiecare zi, fiecare pas
pe care Luna îl face de pe finalul zodiei Taur până în Fecioară, vine cu invitații pentru a respecta
educația, moralitatea, valorile trecutului și toate lucrurile care vin de acolo. Nu este indicat să
aducem trecutul în prezent, iar această alegere, această modalitate de a rezolva un conflict prin
reînvierea trecutului este combătută prin diferite mijloace astrale, fie că este Uranus (prin
neprevăzut), fie că este Pluton (prin secătuirea resurselor proprii), fie că este Saturn (prin sufocarea
valorilor proprii puse în faţa unui obstacol pe care nu-l poate depăși).
Toate aceste lucruri devin elemente care se regăsesc în energia lui Neptun din Peşti, în
energia sufletului, în valorile sufletești care sunt, prin toate aceste obstacole, într-o continuă căutare.
Ne căutăm poarta să ieșim dintr-o problemă, să găsim soluția pentru sine, pentru familie, să ne
consolidăm valorile personale pentru a merge mai departe. Unii merg mai departe târând după ei o
groază de complicații și de lucruri pe care nu le-au înțeles, considerând că asta este soluția, că viața
îi pune să facă așa ceva, însă cei care lucrează cu energia sau care au mai trecut prin asemenea
episoade ale vieții pot să vadă în aceste obstacole repere de care trebuie să se ferească sau invitația
la a-și îmbogăți fondul energetic, sfera afectivă, gândurile, trăirile, de a deveni mai maturi și a
învăța cu fiecare dintre aceste etape să respecte mai mult oamenii și valorile lor.
Ceea ce vine începând cu 17 ianuarie, până pe 19 ianuarie când se împlinește conjuncția
dintre Chiron și Junon, ia înfățișarea unei lupte de a învinge o greutate sau un obstacol, de a da la o
parte o persoană, de a ne valorifica un ţel și, de asemenea, într-un alt registru, de a lupta cu sine,
adică de a da la o parte acel obstacol personal pentru a ne bucura de viață. De fapt, sugestia acestui
an, mesajul său, care ne spune că avem nenumărate variante de ales, sugerează chiar această
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libertate de expresie, această nevoie de a refuza calea unică pentru că diversitatea variantelor pe
care le avem în jur ne oferă garantul că în orice situație, oricât de complicată ar fi avem pe ce pune
mâna, avem o soluție, avem o rezolvare, dacă nu una completă, măcar una parțială, ce ar putea să ne
ajute pentru a merge mai departe. Aceste lucruri vor domina gândurile și trăirile zilelor de 17 și 18
ianuarie, cât Luna va fi în Leu, și va veni cu o nouă serie de tentații ce țin de depărtarea de cale.
Lupta cu sine este un element care trebuie făcut cu multă atenție și cumpătare și care ne poate duce
într-o zonă periculoasă în care să nu se vadă că am învins un demon interior, ci că am încurajat pe
altul.
Ceea ce vine spre noi în 19 ianuarie și care ține de conjuncția Chiron-Junon ia înfățișarea
compromisului. Prin sextilul Lunii cu Capul Dragonului din această zi se realizează medierea
tendinței Nodurilor și asta înseamnă că soluțiile care vin cu această conjuncție, dar și prin imaginea
de fond care vine prin Lună sunt puternice, dinamice, ample și constructive. Acest compromis nu
vine de la sine, ci ia înfățișarea unei condiționări. Suntem constrânși să ne coborâm privirea în faţa
unui adversar, să recunoaștem că acesta are dreptate sau să recunoaștem doza de dreptate pe care
acesta o deține, să considerăm că soluția cea mai bună este rezerva, măsura, supunerea, acceptarea
sau conviețuirea cu o mare diversitate de elemente, nu neapărat cu ceea ce considerăm în acest
stadiu că ne este necesar. În general, această conjuncție este pozitivă, este benefică și flexibilizează
orice tip de relație indiferent de tipul de conflict care se desfășoară, însă are o componentă dificilă
care trebuie consemnată pentru ca avertismentul să fie complet și anume, acela legat de iubirea cu
frică.
Iubirea cu frica este cea care, conform învățăturii creștine, atrage pedeapsa. La polul
opus_se va situa cel care se apropie de cineva fără a lăsa în urmă sentimentul fricii, adică a se simți
cuprins de iubire și a pretinde siguranța drept răspuns al iubirii sale, reușește să pună în mișcare un
mecanism care se întoarce împotriva sa. Subconștientul va fi dominat de imagini apăsătoare, poate
chiar terifiante, care sunt puse pe seama celuilalt. Că este sau nu vinovat, nu mai contează, contează
doar că viziunea partenerului social, de afaceri, de viață este una neconformă cu sentimentul
declarat.
Deşi multă vreme s-a crezut că iubirea cu frică este o formă de a controla sentimentul și de
a-i oferi acesteia un canal optim, recent, libertatea gândirii ne-a dus spre a înțelege mult mai ușor
mesajul maeștrilor atunci când au spus că iubirea și frica sunt două forţe antagonice. Atunci când
iubești, frica dispare. Atunci când îți este frică iubirea nu are spațiul necesar să se poată manifesta și
de aceea cele două forţe devin opuse. Atunci când mintea, prin forța ei creatoare, reușește să
inventeze un sentiment care simulează iubirea pentru a-și proteja frica atunci această simulare
atrage o sancțiune, adică va reuși să creeze un mecanism negativ care să distrugă toate lucrurile pe
care iubirea le înalță, le vindecă, le hrănește.
Vom înțelege acest lucru chiar în ultima zi a acestei perioade de 10 zile analizate aici, adică
în 20 ianuarie când, prin trigonul Lunii cu Venus, opoziția cu Chiron și Junon, aflate în conjuncție,
dar și implicându-l în această relație pe Jupiter, se reușește o mediere. În felul acesta, descoperim
că ponderația, măsura, modestia, este o forță care ne duce spre purificarea sufletului și asta nu
înseamnă umilință, așa cum s-ar aștepta unii. Astfel, a scăpa de sub control frica înseamnă a slăbi
rinichii. Or rinichii, conform medicinii tradiționale chinezești, sunt considerați fântâna vieții. Pentru
că au un rol esențial în purificarea de toxine, slăbirea lor reprezintă o etapă finală în impurificarea
corpului. Se pare că frica este direct răspunzătoare de acest ultimatum pe care-l primește omul şi,
fiind ultimatum, combaterea ei ar trebui să fie prioritatea nr. 1. Atunci când avem de ales între mai
multe variante, atunci când suntem în faţa unor alegeri multiple vom fi tentați să neglijăm acest
aspect al fricii oferindu-i tot felul de explicații sau justificări. Că i se spune oboseală, stres, tensiune
sau grijă, nu va conta pentru că ea nu este decât frică.
Atunci când suntem preocupați excesiv de o situație, ea deține controlul, când ne declarăm
epuizați din punct de vedere fizic, deși nu exista o suită de acțiuni la care să ne implicăm, atunci
când ceva ne apasă și nu putem defini, frica deține controlul. Contragreutatea acestei energii este
iubirea. Iubirea și frica nu pot ocupa același spaţiu. Sunt forţe care se autoexclud și dacă iubirea

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

23

reprezintă expresia cea mai înaltă și puternică a creației, forța care menține creația în desfășurarea
ei, prin frică toate intră în disoluție. Așadar, frica distruge, nu transcende viața.
În felul acesta descoperim că îndemnul spiritual al acestui interval este unul care are
puternice rădăcini în raporturile sociale. Vom fi constrânși să ne îndreptăm către valorile spirituale
pentru ca anumite lucruri din viața socială nu mai merg, relațiile nu mai funcționează, starea de
sănătate nu mai este optimă, apar anumite sincope în raporturile pe care le dezvoltăm cu prietenii,
cu apropiații, cu familia, cu colegii și descoperim că toate sunt îndreptate către o barieră, către un
obstacol care se ascunde de adevărata judecată. Acest obstacol este frica de minciună, de boală, de
responsabilitate, de curățenie sufletească, iar aceste elemente nu sunt decât câteva dintre elementele
care ne fac să acceptăm o viață plină de suferință, în care să coabităm cu agresivitatea și
comportamentele antisociale şi, în timp, să o considerăm expresia maximă a iubirii pe care o
merităm în această viață. Este mai mult decât evident că această concepție îmbolnăvește și mai mult
corpul, mintea poate chiar sufletul și întreține dizarmonia, programele negative centrate în jurul
fricii. Gândind așa alegem să ne punem bazele demersurilor din următoarea decadă, cea marcată de
opoziția lui Jupiter cu Pluton împlinită la finalul lunii.

A TREIA DECADĂ (21-31 ianuarie 2014)
Libertate de expresie folosită pentru reuşita rapidă prin exploatarea
relaţiilor marcante de acum
Prea mari aşteptări de la alţii. Disimulare. Metode neadaptate momentului. Autoreglare la nivel
social. Finalitate improprie. Evenimente care se consumă repede indiferent de amploarea lor.
Teama de partener. Dorinţe şi ambiţii prea mari. Testarea partenerului. Teamă că trecutul poate
deveni scandalos. Vulnerabilitatea se explică prin lucruri de factură intimă. Norocul motivează
pozitiv. Progres prin regenerare/supravieţuire. Informare referitor la un eveniment ce se va
consuma în lună martie. Separare pentru a câştiga timp. Necesitatea de a înţelege vina celuilalt
pentru a produce salturi spectaculoase. Greşeala de a lua lucrurile în uşor. Confruntarea cu
adevărul. Necesitatea reparării relaţiilor. Eşecuri prin neglijarea unui rău mic. Consum
suplimentar. Agresarea credinţei. Apel la repere solide pentru a menţine nivelul atins prin
sacrificii.
Această a treia decadă a lunii ianuarie se remarcă prin două unghiuri la care participă Junon
(sextil cu Pluton şi trigon cu Jupiter) care se vor împlini acum şi care devin adevărate pietre de
încercare pentru cei care doresc să reușească în viață prin intermediul relațiilor pe care le au în acest
moment. Atunci când Pluton şi Junon sunt în sextil modul cum îl privim pe celălalt ne poate spune
foarte multe despre modul cum dorim să fim priviți. Acest element complicat al relațiilor este
adesea neglijat pentru că, în general, oamenii așteaptă mai mult să primească decât să ofere. Având
mai mari așteptări de la ceilalți decât de la propria persoană oamenii intră în tot felul de complicații
de natură relațională şi ajung în punctul în care să-și disimuleze atât de mult problemele încât atunci
când devin vizibile pentru ceilalți să spună că nu au nicio vină în direcția aceasta şi că, date fiind
implicațiile celorlalti în situațiile pe care le-au parcurs până aici, nu sunt obligați să şi le rezolve
singuri.
Acum când Junon şi Pluton sunt în sextil toată această disimulare, care-l are pe Mercur din
Vărsător în mijloc, vine să se prezinte cu o mare încredere în sine, cu o stimă de sine exagerată şi
desigur că existe riscul de a fi luate drept etalon pentru relațiile care vor fi dezvoltate de acum
încolo. Şi celelalte planete încurajează această relaționare dizarmonioasă în sensul că pe cer, la
începutul acestei decade, vedem că se construiește o configurație numită Aripi de pasăre care de
această dată este atipică pentru că pe exterior nu avem două unghiuri egale, ci un sextil, la care

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

24

participă Junon, iar de partea cealaltă un careu între Uranus şi Jupiter care, la rândul său, este
implicat într-un trigon cu Junon.
În felul acesta, înțelegem că opoziția dintre Pluton şi Jupiter, cel mai important aspect al
lunii, ce se împlinește pe 31 ianuarie, nu poate fi mediat de relațiile pe care le avem, iar problemele
care ne vin din modul cum gestionăm resursele nu pot fi orientate pe făgașul normal, nu putem nici
măcar să ne deschidem către noi soluții sau, dacă există unele care vin spre noi, nu pot fi puse în
aplicare, oricât de mult am încerca. Metodele pe care le folosim, dată fiind configurația Aripi de
pasăre atipică, sunt nepotrivite ori nefirești, sunt lipsite de consistența necesară unei asemenea
abordări, dar în același timp sunt încurajate către nefiresc ori către inversiune, în așa fel încât să ne
bucurăm de toată conjunctura favorabilă posibil şi pe care, din nefericire, să nu putem să o ducem
mai departe ori să nu putem să ne revendicăm absolut nimic bun din ceea ce trăim. Asta înseamnă
că toate aceste elemente care vin spre noi ca într-un val ucigător, ca într-o furtună puternică ori ca
într-o ploaie răcoritoare de vară sunt elemente care trebuie trăite așa cum se manifestă. Ele nu pot fi
integrate în dimensiunea personală şi, de asemenea, nici elementele personale ale vieții nu pot să
primească etichete sociale, deşi foarte mult am dori acest lucru. Cei care bruschează aceste
conjuncturi, care le forțează, care vor să-și atribuie din meritele societății vor vedea că societatea
are propriile sale mecanisme de autoreglare şi că acum, la începutul acestei decade, ele vin asupra
individului cu emblema de nefiresc. Cei care sunt familiarizați cu tehnicile oculte, cei care sunt
documentați în privința manipulării energiei și care recunosc o asemenea situație atunci când ea se
manifestă, vor observa, la începutul acestei decade, ca anumite lucruri o iau razna, sunt îndreptate
spre o finalitate improprie ori diferită faţă de ceea ce au solicitat ori au lucrat. Acest lucru nu apare
pentru prima dată în această decadă, ci reprezintă o dezvăluire a demersurilor ultimelor zile ale
decadei anterioare. Soarele se mai află încă în fereastra opoziției cu Lilith care primește în
continuare un trigon de la Saturn, iar asta înseamnă că energiile negative, cele care agresează
personalitatea individului ori care îi scot în evidență anumite defecte, chiar dacă scopul este acela de
a şi le elimina, devin neplăcute într-un context social în care nu se urmărește purificarea structurii
subtile ori modelarea caracterului unui individ, ci doar o exprimare simplă, echilibrată, armonioasă
sau o valorificarea a unui potențial personal.
Chiar la începutul zilei de 21 ianuarie avem de parcurs trigonul dintre luminarii şi acesta
reprezintă elementul care declanșează această înțelegere ori care aduce la lumina acele elemente
ascunse, negative care sunt susținute de Luna neagră şi Saturn, adică de acești doi malefici. Unii vor
considera că acesta este începutul unor complicații care vor atinge punctul de maximum la finalul
lunii ianuarie și nu sunt departe de adevăr, însă nu este doar atât. Aceste lucruri au început puţin
după mijlocul lunii ianuarie şi țin până la sfârșitul acestei luni, însă în 21 ianuarie vor fi mult mai
clar văzute, evidențiate, dezvăluite sau pur şi simplu făcute publice.
În felul acesta, zilele de Balanţă (Luna în Balanţă) vor fi dominate de un schimb deficitar de
emoții. Mulţi vor traversa aceste zile cu teama de a pierde un partener ori de a nu se ridica la nivelul
pretențiilor acestuia. Aceste două direcții sunt egale ca intensitate şi indiferent care sunt mai vizibile
într-un anumit context rezultatul este același, adică încărcarea structurii afective a individului şi
menținerea sa într-o zonă a captivității afective ori a sentimentelor nefirești.
Prin intermediul zodiei Balanță nefirescul care vine în această zi ia înfățișări agreabile. Chiar
dacă sufletul este plin de tristețe de amărăciune, de apăsare, zâmbetele sunt largi, oamenii se caută
unii pe ceilalți poate şi pentru că dorința îi ajută acum să se schimbe și să devină mai puternici prin
coeziunea forțelor sau pentru simplul fapt că speră ca de fiecare dată să fie altfel. Chiar dacă
aparența socială va fi delicată, plăcută sau ușor de perceput, faptul că Venus se află în zodia de exil
a Lunii face zilele de Balanţă (Luna în Balanţă) importante pentru a observa şi analiza un partener.
Se va întâmpla în aceste zile ca şi cum individul este coordonat de o mână subtilă să facă numai
greșeli, să vadă cât de mult este iubit, cât de ușor poate fi iertat sau care este gradul de îndurare a
partenerului de viață. Deşi, poate, nu urmărește să facă acest lucru în mod intenționat, expresia
negativă îi va pune la încercare răbdarea şi îi va scoate în evidență slăbiciunile sale în relațiile care
nu au probat până acum maturitatea.
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Chiar şi așa, nu toate zilele de Balanţă sunt la fel. Zilele de 21 şi 22 ianuarie pregătesc ceea
ce se va întâmpla în 23 ianuarie când, practic, Luna, pe final de Balanță, împlinește o conjuncție cu
Marte şi când Soarele se va afla în careu la Axa Dragonului. În felul acesta, apar dorințe
periculoase, expresii ale unor frustrări adâncite în subconștient care, scoase la lumină în zilele
anterioare, devin azi pârghii prin care putem să ne lezăm imaginea socială sau modul cum se vor
derula următoarele etape ale progresului social. Dacă în zilele de 21 şi 22 ianuarie am considerat că
lucrurile sunt simple ori vom ieși din caracterul simplist al anumitor demersuri doar dacă vom dori
în mod insistent acest lucru, vom vedea că în 23 ianuarie ele vor fi altfel, diferite de ceea ce au fost
până în acest moment, adică mult mai încărcate decât ne-am așteptat ori dispuse să producă mai
multe stricăciuni decât am considerat. În această zi de 23 ianuarie, Soarele se află la finalul
toleranței admise pentru opoziția cu Lilith, iar asta înseamnă că nu vor fi inițiate aspecte
compromițătoare într-un mod inopinat, ci ele vor veni prin caracterul zilelor anterioare, prin
intensitatea lor ori prin schemele abordate anterior. Neavând o influenţă atât de puternică asupra
Soarelui, Lilith va sugera oamenilor că este important să le fie frică de trecutul lor, de ceea ce au
spus anterior, de ceea ce au făcut, de lucrurile pe care şi le-au revendicat și care nu le-au aparținut.
Acestea, prin încărcarea axei Capricorn-Rac, devin în zile de Balanţă (Luna în Balanță) subiecte de
scandal sau motive pentru despărțire. Evenimentele vor fi îndreptate atât de puternic şi agresiv
împotriva faptelor celorlalți încât mulţi vor fi șocați gândindu-se că anumite lucruri sau greșeli
săvârșite anterior nu au fost uitate. Pentru ei faptul că astăzi le este amintită această greșeală este
dovada faptului că oricând, de-a lungul vieții, le va fi amintit acest lucru şi ca un păcat poate chiar
lipsit de importanță în momentul când l-au săvârșit îl vor trage după ei cu zgomot şi cu tot alaiul din
dotare așa cum nu s-au așteptat atunci când au săvârșit-o.
Aceste direcții vizibile în zilele de Balanţă (Luna în Balanţă), adică 21, 22 şi 23 ianuarie, se
află sub patronajul sextilului Pluton-Junon, iar asta înseamnă că vin spre noi cu scopul de a
administra corespunzător o relație ori de a o consolida. Din nefericire, impactul pe care-l are Lilith
şi modul cum participa la o configurația numită Aripi de pasăre alături de Marte, Saturn şi de
Mercur este unul negativ. Vom observa acest lucru abia în ziua de 23 când Luna va fi în conjuncție
cu Marte şi când individului i se va dezlega limba, când va îndrăzni mai mult cu vorba decât cu
gândul sau va fi mult mai curajos prin fapte. Chiar dacă Soarele se află în Vărsător, chiar dacă
acesta scapă de influenţa directă a Lunii negre, chiar dacă el împlinește azi un careu la Axa
Dragonului, aceste lucruri se îndreaptă cumva către o finalitate pozitivă. Să nu uităm că sextilul, ca
unghi, este benefic, el se adresează mai curând laturii interioare a conjuncturii, iar asta înseamnă că
toate aceste încercări vor fi traversate în sufragerie, în dormitor, în dialogul interior sau în locuri
ascunse, izolate, departe de privirile curioase ale celorlalți.
Tocmai de aceea, elementele care ies din acest cadru intim devin şi surse de scandal sau
punctele cele mai sensibile, cele mai vulnerabile ale unei relații. Fie că ne referim la relația
individului cu el însuși sau la raporturile care se construiesc într-un cuplu, toate trebuiesc menținute
în forul interior, ascunse de impactul societății sau de orice formă de evaluare externă. De
asemenea, aceste lucruri vor fi mult mai clare şi mult mai ușor de văzut în 23 ianuarie când
episoadele pe care le traversăm vin să ne ofere explicații la tot ceea ce s-a-ntâmplat în ultimele zile
şi nu am putut înțelege.
Într-un contrast puternic, zilele de Scorpion (Luna în Scorpion) adică 24 şi 25 ianuarie vor
veni cu aspecte foarte serioase şi grave care vor folosi experiențele zilelor de Balanţă drept exemplu
la capitolul “Așa nu!. Chiar din dimineața zilei de 24 ianuarie, Luna va fi în conjuncție cu Capul
Dragonului şi se va iniția un nou ciclu draconitic, care va purta un semn negativ, adică se va
produce pe careul dintre luminarii, iar asta înseamnă că orice căutare spirituală, orice aplicare a
unei tehnici de vindecare, de armonizare ori de deschidere mentală către energiile subtile, orice
încercare de autodepășire, va fi făcută cu un consum suplimentar de energie sau prin traversarea
unei opoziții sociale importante. Pe motivul că vor cântări foarte bine înainte de a lua o decizie ori
de a se implica într-o acțiune cu caracter concret, oamenii, în realitate, se tem, iar această teamă ne
amintește de ceea ce s-a-ntâmplat cu o săptămână sau chiar cu două în urma, atât în aspectul
pozitiv, cât şi în aspectul negativ.
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În 24 ianuarie Jupiter și Junon își împlinesc trigonul lor, iar asta înseamnă că ţintele pe care
ni le stabilim sunt în mare parte pozitive şi acest caracter pozitiv ne motivează să trecem peste toate
greutățile. Nu greutatea însă reprezintă elementul cel mai vizibil sau mai puternic din Scorpion, ci
speranța ca înfruntându-le viața va comporta schimbări importante. Pentru unii această speranța ar
putea fi o mare iluzie, însă nu acest lucru este important, ci faptul că văzând problemele cele mai
grave cu care se confruntă cuplul sau cu care ne confruntăm în relația cu sine știm unde să
intervenim foarte puternic pentru a înlătura un obstacol ori pentru a ne schimba în bine viața ori
raporturile sociale. În zilele de Scorpion descoperim că puterea ne vine din interior şi tot acolo ne va
sta şi slăbiciunea cea mai mare. Decizia este importantă în aceste zile de Scorpion, pentru că acolo
unde vom pune degetul, acolo ne va sta și motivația, puterea cea mai mare, adică elementul care ne
va ridica sau descuraja cel mai mult.
Nu greșim dacă spunem că în zilele de Scorpion oamenii vor face salturi spectaculoase, că
se pot desprinde de o condiție nefericită, neplăcută care să le fie ca un far, ca un ghid care să îi
motiveze în a se depărta mult de sursa suferinței. Forța cu care intervine Scorpionul în acest
moment este total diferit faţă de ceea ce s-a-ntâmplat în ultimele zile însă poartă amprenta
încercărilor şi a inversiunii, a lucrurilor îndreptate tendențios împotriva celorlalți. În aceste două
zile vom regreta că până acum ne-am comportat într-un anumit fel şi vom încerca să reparăm, să
iertăm ceea ce am strivit sau să cerem iertare dacă este posibil, dacă vom considera că un
comportament negativ îndreptat împotriva unui individ a reprezentat cea mai mare greșeală pe care
am putut să o săvârșim în această perioadă. Asta înseamnă trigon între Jupiter şi Junon, între Jupiter
lezat de prezenţa Lunii negre în zodia pe care aceasta o traversează, lezat de opozițiile cu Pluton şi
Venus, iar Junon, încurajată de zeul abisului (Pluton), să răscolească în zonele cele mai vulnerabile
şi neplăcute pentru a aduce armonia acolo unde durerea era mai mare şi mai profundă. În felul
acesta, în zilele de Scorpion când nimeni nu se așteaptă sau când se așteaptă cel mai puţin oamenii
pot fi mulțumiți cu faptele lor, fericiți sau chiar încărcați cu un tonus aparte, de o energie atât de
pozitivă şi de intensă încât să reușească să încline foarte mult balanța conjuncturilor şi să le îndrepte
către o altă direcție, una mult mai bună şi mai profundă.
Este important de știut în aceste zile de Scorpion că întreaga scena socială, în special în ziua
de 24 ianuarie, va fi axată pe altceva, pe o altă direcție, aceea de a pune mult accent pe exprimarea
verbală, pe cuvânt, pe forța termenului, pe idee, pe noțiune şi de a se opri în acest stadiu. Decizia
înseamnă şi mobilizarea voinței adică implicarea acestor structuri energetice pe care individul nu le
poate controla fără un antrenament adecvat.
La lucrurile acestea care sunt acum scoase în evidenţă ne vom întoarce la finalul lui martie,
când Marte va fi în mers retrograd și când va aduce probleme cu legea, pierderea credibilității unui
act legislativ, ori complicații în punerea în aplicare a unei hotărâri de factură administrativă. Ceea
ce se evidențiază acum sunt niște sfaturi sau recomandări de care oamenii nu sunt tentați să ţină
cont şi asupra cărora se va reveni la finalul lui martie. Aceste recomandări pot fi şi schițe sau
direcții pe care le vom realiza acum în legătura cu proiectele e termen lung.
Oricât de vigilenți am fi, oricât de educați în a respecta disciplina sau a o pune în valoare
ziua de 24 ianuarie doar ne va indica elementul la care ne vom întoarce peste două luni de zile, doar
vom trasa, vom scrie pe o bucată de hârtie sau vom lăsa deschis un dialog la care vom reveni peste
două luni. Acest lucru în sine reprezintă un semn de putere şi de exprimare în forță, însă cei care se
așteaptă la rezultate spectaculoase ori la schimbarea în ansamblu a conjuncturii se vor înșela.
Pentru ca fiecare lună a acestui an vine cu un tip de alegere, cu o direcție pe care să mergem,
luna ianuarie, pentru că este marcată, pe de o parte, de trigonul lui Mercur la Capul Dragonului şi,
de partea cealaltă, de opoziția lui Jupiter cu Pluton, alegerile de acum sunt făcute împotriva
individului. Oamenii aleg acum să nu mai meargă pe acest drum pe care au mers de la începutul
anului sau în ultimele luni ale lui 2013, vor să se oprească ori să câștige timp. Acum în această a
treia decadă a lunii ianuarie, tentația de a câștiga timp de a optimiza efortul, de a ne implica în
anumite mecanisme care să grăbească lucrurile ne deviază de la cale şi ne abandonează într-un
segment social unde problemele cresc de la sine. Pentru că timpul reprezintă un element cu care ne
vom lupta pe acest final de lună, dar şi pentru că Saturn se află în trigon cu Luna neagră din Rac nu
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trebuie să uităm că valorile care vin spre noi acum sunt condensate, concentrate, iar culpa
indivizilor care ne stau în cale sau care doresc să ne frâneze un anumit demers, nu este atât de mare
cât pare. Ea prin cumulul unor greșeli anterioare poate fi chiar mai mare şi din această cauză am
putea avea mari surprize referitoare la intensitatea cu care putem fi opriți într-un anumit progres. Nu
pentru că așa ne recomandă științele spirituale, ci pentru că în data de 24 ianuarie Jupiter şi Junon
se vor afla în trigon, lucrurile se îndreaptă către o finalitate bună, depinde însă mult de modul cum
vom primi această putere concentrată a încercării, de modul cum vom înțelege vina aceasta
concentrată a persoanei care ne greșește acum. Acum lucrurile se îndreaptă către o finalitate bună,
însă un detaliu, așa cum am văzut de multe ori în situațiile în care intervine Luna neagră, poate
pigmenta, poate aduce o ușoară suspiciune ori un neadevăr sau va face în așa fel încât întreaga
conjunctura să nu se mai îndrepte victorioasă către linia de sosire, ci să ajungă acolo, de asemenea,
prima, însă cu coada între picioare. Momentul în care Luna se apropie de Saturn şi împlinește
conjuncție cu acesta înseamnă şi împlinirea unei configurații numită Zmeu la care participa Junon în
conjuncție cu Chiron din Peşti, Venus cu Pluton într-un alt punct şi Jupiter ca planetă focar. Această
configurație va pune mult accent pe relațiile sănătoase pe acele schimburi de informație care în mod
normal ar șubrezi o relație, dar care acum dintr-odată şi fără prea multă justificare devin elementele
care consolidează un cuplu sau care aduc trăinicie, indiferent de natura ei. Fie că s-ar putea porni de
la un lucru care ar putea fi descoperit la un superior ierarhic sau la un apropiat despre care ne-am
format o altă părere şi acum descoperim că şi el este asemenea celorlalți, nu situat pe o poziție
foarte înaltă, nu printre zei, fie ca o persoană vinovată de o acțiune care nu-i face cinste își
recunoaște vina, se destăinuie şi scoate la lumina sentimentele confuze sau negative toate aceste
direcții care pun accentul pe individ şi pe raportul acestuia cu anturajul scot la lumină o problemă şi
problema în sine se transformă în așa fel încât ea nu va mai fi îndreptată împotriva relației, ci va fi
așezată la baza relației pentru a o întări.
Toate aceste lucruri care se întâmplă acum iau înfățișarea schimbărilor miraculoase, a
transformărilor de imagine publică ori a conjuncturilor care nu pot fi anticipate sau schimbate.
Intervenția lui Uranus, ca element absolut al neprevăzutului, este acum auxiliară. El nu intervine în
mod direct decât în alte situații şi conjuncturi pe care le coordonează încă din 2013 şi care țin de
reformularea imaginii sau gestionarea unor resurse în ideea schimbării statutului ori a înfățișării
societății (careu cu Pluton) însă elementul inopinat pornește, așa cum am observat în ziua de 24
ianuarie, din contactul cu o culpă, cu o vină care adună în ea mai multe tipuri de fapte, de gânduri,
dar care acum se prezintă doar prin intermediul uneia dintre acestea. Lucrurile par să fie atât de
complicate încât orice separare de imaginea de ansamblu şi îmbrățișare a unei părţi, indiferent de
calitatea acesteia, că este bună că este rea, duce la distrugerea acestui proces magic de înțelegere şi
transmutare, duce la exagerarea tensiunilor de natură relațională şi folosirea trecutului în ansamblu
ori a unor episoade anterioare, alese punctual, pentru a învinui şi mai mult o persoană ori pentru a
ne justifica separarea, despărțirile sau abandonul.
Indiferent de calitatea acțiunilor în care ne vom implica, vom avea impresia că vom
participa la lucruri mari, grandioase ori că ceea ce ni se întâmplă este de o maximă urgență ori de o
maximă importanță. Împlinirea acestei configurații care se axează foarte mult pe opozițiile lui
Jupiter cu Venus şi Pluton poate să ne ajute să ne preschimbăm situațiile nefavorabile în situații
favorabile, însă, pentru ca reușita să fie întreagă, trebuie îndeplinită o condiție, ca de fiecare dată
când intervine Pluton în ecuație, aceea a nonatașamentului. Orice situație pe care o traversăm acum
nu trebuie luată în sens personal, nu trebuie să gândim ca toată vina pe care o poartă un individ sau
o conjunctură descoperită acum ne este atribuită. Nu ne este atribuit tot acest caracter negativ, ci el
ne este doar descoperit, revelat, scos în întâmpinare pentru a ne curăța structurile subtile, pentru a
ne elibera de gândurile subtile, pentru a ne stabiliza emoțiile pe un făgaș normal, echilibrat. Având
de parcurs o opoziție între benefici multe lucruri pe care noi le considerăm corecte şi bune, astăzi
vor lua alta înfățișare nouă ori li se va vedea caracterul real care ne-a scăpat până acum şi anume că
ele nu sunt chiar atât de bune şi că prietenii nu sunt atât fidel ori de sinceri. Acestea, prin
transformare, devin elemente care se vor situa la baza viitoarelor relații și am putea să le vedem ca
pe surse ale înțelepciunii, ca pe elemente importante în a ne îndrepta către maturitate. Avându-l pe
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Saturn într-unul din colţurile acestei configurații nu trebuie să luăm lucrurile în ușor. Cele care vor
fi luate în ușor vor fi scăpate de sub control, vor exploda, se vor inflama sau vor alimenta cu încă o
experiență negativă seria de evenimente de tristă amintire, de greșeli de culpe pe care le descoperim
în această perioadă. Scopul acestor înțelegeri, al acestor răscoliri, al acestor revelații nu este acela
de a ne împovăra şi mai mult cu teama, cu frica, cu neîncrederea, cu deziluzie, ci de a înfrunta
problema pentru a o depăși.
Din nefericire nu vom ajunge ușor şi simplu la această judecată, nu ne va fi foarte simplu să
îmbrățișăm aceste soluții, ci ne vom apropia de ele constrânși sau speriați de situații limită, de
conjuncturi care nu au finalitatea dorită sau care nu au nicio soluție. Acest careu care se construiește
între Mercur din exaltare (Vărsător) şi Saturn dintr-un semn de putere (Scorpion) pot aduce un
schimb dur de replici între două tabere ori momentul în care acestea își declară război. Situația
generală este însă greu de stabilit în linii mari pentru că ţinta acesteia nu este aceea de a se consuma
într-o explozie, ci de a fi transmutată şi sublimată. Or factorul uman, cel care ține de elementul
individual, de horoscopul personal, poate interveni acum pentru a produce dezechilibre. A înclina
balanța pe această conjunctură înseamnă a risipi un drept, înseamnă a ne opri din drum, a ne folosi
puterea de a alege pentru a schimba faţa lucrurilor, nu pentru a le modifica în profunzime, în esența
lor. Dacă Mercur acum, în această perioadă, trimite un careu către Saturn, el va trimite şi un trigon
către Marte, iar asta înseamnă că oamenii, prin argument, cuvânt, comunicare, se vor simți mult
mai apropiați de dorința de a acționa sau de a transfera vina pe umerii altora, decât de a-și atribui
greșelile conform realității lucrurilor. Confruntarea cu adevărul este o mare problemă a acestei
perioade şi deviațiile de la ţinta acesteia (transmutarea problemelor) prin intermediul factorului
personal va ţine de această neputință de a gestiona atenția pe care o acordă dorinței sau maturității.
Un om care nu poate să-și controleze dorința şi care fuge de responsabilitate dorindu-și din ce în ce
mai mult în ideea că, prin împlinirea lor, lucrurile se vor așeza de la sine va fi factorul perturbator
din toată această conjunctură complicată.
Paradoxul va merge şi mai departe, în sensul că indiferent de caracterul individual sau de
modul cum ne implicăm în aceste procese complicate, ţinta, finalitatea va fi ziua de 31 ianuarie,
finalul acestei luni, atunci când Jupiter își va împlini opoziția sa cu Pluton, când Mercur va trece din
Vărsător în Peşti şi când Venus își va încheia mersul său retrograd. Intuitiv înțelegem că tot ceea ce
ni se întâmplă de la mijlocul lunii ianuarie încoace are un rost, are o justificare, o menire, iar
aceasta ni se va dezvălui abia la finalul lunii.
Zilele de Săgetător (Luna în Săgetător) însemnând 26 şi 27 ianuarie sunt zile în care căutăm
să ignorăm factorul social, să ne axăm mai mult pe bucuriile personale, pe încântarea pe care să o
obținem din activități cu caracter personal sau pur şi simplu din a ne desprinde ori a sfida direcția
generală spre care se îndreaptă societatea, grupul de apartenenţă, prietenii sau chiar familia. Pe
ideea “a sosit timpul să mă ocup de mine mulţi vor considera că 26 ianuarie reprezintă începutul
unei perioade plăcute şi deconectante. În această zi Luna trimite un trigon către Uranus păcălindune cu această finalitate a problemelor. Nu, lucrurile, pentru o scurtă o perioadă de timp, sunt
ascunse, ignorate, abandonate şi ne vin în întâmpinare doar problemele care țin de caracterul intim
al unei relații sau de propria persoană. Sextilul Junon-Pluton care este activ în toată această perioadă
sugerează că relațiile pe care le vizam acum au nevoie de o regenerare. De pe ultimul segment al
zodiei Săgetător, Luna participă la împlinirea unei Nicovale ce are integrat acest sextil. Repararea
relațiilor acum, în această perioadă, constituie, pe de o parte, resortul către noi tipuri de asocieri sau
noi deschideri în zona socială fără ca noi să avem habar de așa ceva, iar de cealaltă parte,
despărțirea de satelitul relației reparate care face loc unei prietenii mult mai frumoasă sau mai
bogată în episoade, ce nu va mai abuza de sincopele relațiilor de bază.
Pe această conjunctură oamenii își descoperă modele. Ori ei devin modele pentru ceilalți ori
alții reușesc să-i impresioneze atât de mult încât o parte din gesturile lor să fie reproduse, să fie
folosite ca un etalon de comportare ori de apreciere a faptelor celorlalți. Nevoia de dreptate, de
justiție, de echilibru sau folosirea acestei dreptăți pentru a atinge un nivel superior al exprimării
personale, pentru a cuceri lumea, pentru a cultiva o anume libertate de expresie reprezintă doar
strălucirea acestui model, nu şi profunzimea sa. Există şi un pericol în tot acest mecanism acela de a
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prelua, împreună cu un gest frumos înțeles pe jumătate sau greșit, un obicei prost pe care să-l vedem
bun. Lucrurile nu sunt foarte negative pentru că nu se complică printr-un caracter inopinat, ci prin
ceea ce știm deja cam care le va fi finalitatea după gravitatea sau negativitatea elementelor care s-au
arătat așa de la mijlocul lunii ianuarie până acum.
Acest transfer se produce pentru că analizatorul este decuplat, dar şi pentru ca oamenii au
acum nevoie de adorație şi folosesc acest instrument fără control. Din această cauză trecerea Lunii
în Capricorn în ziua de 28 ianuarie poate aduce un moment de dezordine mentală, de teamă sau de
izolare în faţa unor soluții care de fapt nu sunt soluții, în faţa unor etape finale care de fapt nu
reprezintă decât începutul unor episoade pe care le apreciem azi ca fiind neplăcute. Ele, în general,
nu sunt neplăcute, ci doar fac parte din categoria evenimentelor care au venit spre noi în 24
ianuarie, acelea marcate de caracterul concentrat al culpei. Noi, acum, le vedem prea apăsătoare
pentru că am considerat că zilele de Săgetător reprezintă un început bun. A fost doar o deviație de la
cale, doar o vacanţă, o relaxare, însă de astăzi am revenit din nou la acea muncă istovitoare, la
grijile pe care le-am avut sau la evenimentele pe care nu știm să le gestionăm şi pentru care nu
avem încă soluții.
Rupt de tradiție, de credință sau de sentimentul apartenenţei la un grup individul devine
vulnerabil şi ușor de manipulat. În felul acesta, a doua zi de Capricorn, când Luna trece prin
preajma lui Pluton şi a lui Venus, împlinind opoziția cu Jupiter, aceste lucruri care vulnerabilizează
individul se inflamează şi îl duc pe acesta în faţa unor episoade imposibile. Un rău mic pe care l-a
neglijat în urmă cu o săptămână se prezintă acum ca un obstacol de netrecut şi acest lucru devine
evident, nu neapărat prin viziunea subiectivă a individului, cât prin coeziunea de grup. Modelele
care ne-au impresionat în zilele anterioare acum nu ne pot ajuta şi încet ne apropiem de soluțiile
cele mai neplăcute şi dureroase, cele care vin din 31 ianuarie când Jupiter şi Pluton își împlinesc
opoziția lor la grad perfect. Cu cât ne apropiem mai mult de ziua de 31 ianuarie, cu atât avem
impresia că suntem constrânși să decidem într-o anumită direcție, într-un anumit sens, pe un anumit
tronson şi acest lucru nu ne va conveni absolut deloc. Astăzi, prin conjuncția cu Pluton, Luna
devine distribuitor de lumina între cei doi malefici Pluton şi Uranus, căutând în acest context să ne
distragă atenția de la caracterul grav al evenimentelor sociale. Aspectul de purtător de lumină pe
care îl va evidenția Luna în următoarea săptămâna ne va face să ne simțim importanți într-un grup,
însă această importanță este cea pe care ne-o acordăm singuri, nu pe care ne-o acordă grupul pentru
că acestea, din nevoia de a supraviețui, ne vor folosi pentru a rezista unei entropii sau pentru a ne
supradimensiona puterea de influenţă. Dorințele individului, cele care constituie o oază de liniște şi
deconectare, vor fi considerate periculoase pentru integritatea grupului şi cei care nu şi le vor putea
stăpâni vor fi marginalizați sau vor primi sarcini suplimentare încât să nu aibă timp să se gândească
la problemele lor. Acest lucru se petrece pentru că Luna aflată pe crucea cardinală va împlini un
careu cu Marte – planetă importantă într-o configurație numită aripi de pasăre la care participă
Lilith, Saturn şi Mercur, iar asta înseamnă lupta cu argumentul individual sau acțiuni lipsite de
logică.
Finalul lunii ianuarie ne va pune în faţa unor evenimente care nu ne vor surprinde prin
caracterul inopinat, ca de multe ori de-a lungul acestei luni, ci faptul că anumite predicții sumbre se
vor împlini, anumite intuiții neplăcute se vor confirma şi individul, cel care a încercat să se bucure
de lucrurile simple, cel care a încercat să-și ajute aproapele ori să-și găsească un loc în comunitate
va fi marginalizat şi va fi învinuit de consum suplimentar, de risipă, de destrămarea unei structuri
ori de dezechilibrarea alteia.
Opoziția lui Jupiter cu Pluton, pentru că există şi celălalt benefic în această ecuație, poate
însemna lupta împotriva credinței individului, destrămarea unor concepte, confirmarea unei devieri
sau a unei greșeli şi care va deveni un element de bază pentru celelalte raționamente sau paradigme.
Prin această opoziție oamenii vor gândi că lucrurile bune pe care le-au traversat până acum, care au
contribuit la definirea identității individului nu le mai folosesc ori nu mai erau atât de bune. Pentru a
se vindeca ei vor renunța la acestea, vor lupta împotriva prietenului, împotriva ideii sănătoase şi vor
considera că metoda care i-a ajutat cel mai mult, de fapt i-a frânat, i-a blocat sau le-a consumat
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inutil timpul. Lucrurile acestea, pe care noi le gândim răsturnat cu insistență şi cu o mare forță, sunt
definitorii pentru următoarele patru săptămâni pentru că vin peste momentul de Lună nouă.
În felul acesta, opoziția lui Jupiter cu Pluton şi, implicit, folosirea energiei venusiene în
acest unghi nu înseamnă explozii de evenimente, ci doar confirmări. Aceste confirmări lucrează
foarte bine asupra convingerilor unui individ, asupra ideilor pe care şi le pune prin formarea sa
profesională, la baza gândirii sale, a discernământului. Este important de tras un semnal de alarmă
pentru cei care sunt înclinați să acorde acestor convingeri un caracter totalitar, unul absolut pentru
că se înșeală. Nu trebuie să uităm că am pornit în acest drum cu o influenţă negativă, cea a Lunii
negre, am pornit pe acest traseu prin discreditarea individului, prin împovărarea sa cu greutăți care
nu-i aparțineau sau care au fost concentrate prin comprimarea lor într-un interval de timp foarte
scurt, prin agasarea instituției familiei şi a tot ceea ce a fost de-a lungul timpului un nucleu puternic
şi solid. Toate aceste elemente de bază care sunt legate de un anume crez, de o convingere
existențială, de plăcerea de a trăi, de speranța în ziua de mâine sunt agasate, înlocuite ori sunt
învinuite ca fiind cauza tuturor relelor. Este important să fim maturi şi serioși şi să nu uităm că până
şi această formă de discernământ, până şi această gândire care ne spune ce e bine şi ce e rău, oricât
de imatură se va dovedi acum, este produsul unei experiențe pozitive în care am luptat cu limitele,
cu orice formă de constrângere pentru a ne construi sau a menține o identitate. Acum, în finalul
acestei luni vom fi convinși că alegerile pe care le-am făcut cel mai devreme de la 15 ianuarie
încoace au fost în direcția anulării unui bine păgubos. Această opoziție a lui Jupiter cu Pluton
reprezintă o piatră de încercare pentru cei care nu au evenimente clare în istoria personală la care să
facă acum trimitere ca la niște repere sănătoase. Cei care își formează acum elementele de bază ale
caracterului, cei care-și aleg acum traseele în viața vor fi dezorientați, debusolați şi vor avea nevoie
de cei maturi, serioși şi disciplinați pentru a se menține pe cale.
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FEBRUARIE
DESCOPERIREA LEGĂTURII DINTRE RAŢIUNE ŞI SUFLET
REPERE ISTORICE NEGATIVE

· 1534 – Henric al VIII-lea pentru că nu a putut obtine din
partea Papei divortul de Caterina de Aragon se proclamă
capetenie a Busericii Angliei, în detrimentul Romei;
· 1774 – Măsuri represive ale guvernului englez împotriva
coloniilor din America de Nord; închiderea portului Boston.
Persoane acuzate de crimă urmau să fie judecate în Anglia.
DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
1. Despre îngeri – Andrei Pleșu

2. Dublu limbaj – William Golding

UN FILM...
A Beautiful Mind (2001) – regia Ron
Haward
(Russell Crowe, Jennifer Connelly,
Paul Bettany, Christopher Plummer)

REPERE ISTORICE POZITIVE
· 1516 – Francisc I îl aduce la curte pe Leonardo da Vinci.
Incepe răspândirea renașterii italiene în Franța;
· 1779 – Lavoisier propune ca o componentă a aerului
absolut necesară vieții să se numească oxigen.

“S-a spus mereu că îngerii sînt dublul" ceresc al omului. Sîntem
mereu însoţiţi de modelul" nostru, de portretul nostru
îmbunătăţit. Şi sîntem - sau, în orice caz, ar fi bine să fim - într-un
dialog permanent cu posibilul acestui portret. îngerul oferă
fiecăruia din actele noastre reperul epurei lui, adică desenul lui
ideal. Lîngă fiecare este", îngerul aşază un cum ar trebui să
fie". El conjugă neobosit, la optativ, curgerea vieţii noastre, aşa
cum am face-o noi înşine dacă am fi în condiţia lui.
(Andrei Pleșu)
“Dauble Tongue este ultimul roman al lui William Golding,
rămas nefinisat după moartea scriitorului. Povestea se învârte în
jurul Ariekăi, una dintre ultimele preotese rămase fidele cultului
lui Apollo. Suntem transportaţi în vremuri tulburi, de schimbări şi
declin, în epoca în care dominaţia romană începea să muşte din
moştenirea Greciei. Fiica neiubită a unui om cu stare, Arieka îşi
găseşte un rost lângă templu, salvându-se în acest fel de
indiferenţa familiei şi de corul celor care nu dau doi bani pe ea.
Golding, vechi iubitor al vechii Grecii, lasă aici întâietate unei
voci feminine, care va spune o complicată şi nuanţată poveste
despre credinţă, despre crepusculul unei lumi, dar şi despre
intimitatea ca refugiu aspru, care se cere construit prin alegere
personală şi curaj.
(Alina Purcaru)
“A avut 6 nominalizări la GLOBUL DE AUR 2002, câștigând 4
dintre ele, pentru: cel mai bun film, cel mai bun actor - Russell
Crowe, cel mai bun rol secundar feminin - Jennifer Connelly, cel
mai bun scenariu - Akiva Goldsman.
Este drama intensă a unui geniu adevărat, a unui matematician în
viață, pe nume John Forbes Nash. Chipeșul și excentricul Nash
face o descoperire în tinerețe, fiind pe punctul afirmării
internaționale. Ascensiunea sa rapidă în stratosfera
intelectualității își schimbă,însă, dramatic cursul, când geniul său
nativ este sufocat de o boală incurabilă. Înfruntând niște
încercări, care i-ar fi pus la pământ pe alții, Nash revine la viață
și în activitate datorită ajutorului soției sale, Alicia. Din lupta cu
boala, el iese triumfător și primește premiul Nobel în 1994. Ca
orice legendă vie, Nash continuă să-și desfășoare munca și
astăzi.”
(http://www.cinemagia.ro)
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PRIMA DECADĂ (1-10 februarie 2014)
Descoperirea legăturii dintre raţiune şi suflet prin justa apreciere,
prin dreptate
Soluţii prin credinţă. Înţelegere. Traversarea unor situaţii limită. Resurse incomplete. Observarea
corectă a soluţiilor. Despărţire. Soluţii care depind prea mult de celălalt. Oboseală. Ezitare.
Nevoie de efort. Refuzul discernământului. Societatea pune o mare greutate pe individ. Conflictul
lasă impresia că scurtează calea către reuşită. Individul va fi elementul care va dicta anturajului
încotro să o ia. Gafa monumentală. Ceea ce pentru societate înseamnă mobilitate, pentru individ
înseamnă constrângere. Dorinţe lezate. Resemnare. Viziune de ansamblu dependentă de părerile
celorlalţi. Accentuarea unor drame. Rănirea persoanelor dragi. Noi responsabilităţi. Trecerea de
la diversitate la singularitate. Contrast. Nemulţumire. Contactul cu o minunată alchimie a
sufletului.
Prima decadă a lunii februarie ne pune în gardă cu noi alegeri aşa cum ne spune anul 2014,
anul alegerilor multiple. În aceste zile, Luna parcurge un segment de zodiac de la Peşti la Rac, iar
asta înseamnă că ne vom deplasa de la nevoia de a ne extinde spre spații mari, de a invoca soluţii
care trebuie obligatoriu aplicate pe o perioadă mare de timp, până la nevoia de a face dreptate aici şi
acum cu oamenii care ne greşesc acum sau cu cei care ne ies în cale şi care în anii din urmă ne-au
greşit. Evenimentele sunt lovite de extremism și ceea ce nu se consumă pe moment se va extinde pe
mari spaţii, de luni sau chiar ani de zile.
Chiar din dimineaţa primei zile a decadei, Luna va intra în Peşti şi va avea de împlinit o
conjuncţie cu Neptun şi se va situa în trigon cu Capul Dragonului şi respectiv în sextil cu Coada
acestuia, reuşind să medieze tendinţa Nodurilor prin trecut, prin ispăşirea greşelilor, prin
deschiderea faţă de acele elemente care au fost abordate anterior şi care au fost soldate cu succes.
Luna încearcă să realizeze o trecere de la intelect la credinţă, de la valorile pe care trebuie să
şi le probeze în această viaţă, în această lume, pentru a crede în ele şi până la lucrurile în care
trebuie să crezi fără să ceri un probatoriu. Toate aceste elemente se îndreaptă către marile soluţii ale
vieţii, către ceea ce ne vine din trigonul lui Chiron cu Jupiter pentru că de mâine Luna va fi în vizită
în casa lui Chiron (va fi în conjuncţie cu acesta) şi va încerca să ne convingă că este timpul să
descoperim legătura dintre intelect şi suflet. Aceasta reprezintă de fapt şi alegerea lunii februarie,
îndemnul cu care vom lua contact chiar din prima zi a acestei luni şi care, pentru unii, va reprezenta,
nu iniţierea unui nou interval, ci o continuare absolut firească a ceea ce s-a consumat de-a lungul
acestei luni. Legătura dintre înţelegere şi cunoaştere, dintre nevoia unui probatoriu şi credinţă, dă
startul unor evenimente la care vor face trimitere de-a lungul acestei luni, dar în special în prima
decadă și care sunt legate de ceea ce viaţa are mai preţios şi mai important. Acest element este
personalizat, evidenţiat de trigonul lui Chiron cu Jupiter, împlinit pe semne de apă ce pune mult
accent pe înţelegerea caracterului, pe psihologia comportamentală, pe acele elemente de natură
intuitivă la care individul va face întotdeauna apel atunci când se află în faţa unor situaţii limită.
Ceea ce se întâmpla la începutul acestei luni nu reprezintă practic o situaţie limită, ci este
doar intuită, anticipată, este prefigurată de anumite evenimente care celor maturi sau sensibili le
spun că se apropie de un final. Alegerile acestei luni, cele care sunt marcate de legătura pe care
trebuie să o facem între intelect şi suflet, între conştiinţa acestei lumi şi ceea ce se află în
profunzimile fiinţei, debutează cu un episod nefericit. Trimiterea pe care unghiurile primei zile a
lunii februarie o vor face către trecut va fi susţinută de nevoia de a ne însuşi un bun. Acel bun s-ar
putea să ne vină împreună cu persoana căreia i-a aparţinut, împreună cu zona respectivă sau
împreună cu tot istoricul pe care-l întruchipează. Preluând acel obiect împreună cu tot istoricul său
oamenii vor reuşi să călătorească în trecut într-un mod neobişnuit, aşa cum nu au mai reuşit până
acum, fie pentru că nu au avut energia necesară, fie că nu au avut oportunitatea menită să le permită
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aşa ceva. Acest lucru se petrece pentru ca Pluton şi Venus sunt în conjuncţie şi acestea se opun lui
Jupiter care îşi pregăteşte din aproape în aproape, cu paşi mici, împlinirea trigonului cu Chiron care
se_va împlini acum, în prima decadă a lunii februarie, chiar în seara zilei de 5 februarie, când Luna
se va afla în exaltare (Taur). Acum, în acest interval, încă ne aflam în fereastra sextilului pe care
Soarele şi Uranus îl împlinesc, punând o picătură de flexibilitate, de deschidere, de oportunitate ori
de soluţie raţională în contextul în care toate valorile pe care am încercat să le construim până acum
par să se zdruncine.
Careul pe care Uranus şi Pluton în continuare îl împlinesc până în 2016, când acestea vor
ieşi din toleranța admisă pentru acest unghi, îl atrage acum pe Jupiter în ecuaţie și vor căuta să-i
convingă pe oameni că resursele la care fac apel sunt nepotrivite, incomplete, impure sau nu au
concentraţia necesară pentru a-i duce mai departe. Aceste zile de Peşti, din această cauză, vor fi zile
de conştientizare în care oamenii văd soluţiile, dar nu le pot pune în aplicare ori constată care sunt
cauzele problemelor, însă nu îndrăznesc, nu au curajul necesar să se implice în demersuri de
amploare, acelea care presupun ruperea unor legături intime, umilirea unei persoane care s-a arătat
corectă sau bine intenţionată sau desprinderea de o zonă geografică, care alimenta parţial confortul
şi comoditatea.
Suntem în continuare atinşi de excentricitate pentru că Soarele se află în Vărsător şi pentru
că accentuarea zodiei Peşti duce individul către interior, acolo unde s-au adunat multe dintre
problemele ce nu au acum soluţie. Soluţiile par să depindă mult de celălalt, de tot ceea ce se află în
exterior de anumite promisiuni în care sunt implicate activităţi legate de administrarea unor resurse,
bani, recunoaştere sociale sau scoaterea la mezat a averii personale, poate chiar a fundaţiei, a
statutului, a gradului ştiinţific ori a numelui, a renumelui, a recunoaşterii sociale la care s-a muncit
în ultima perioadă.
Excentricitatea acestui început de luna ne îndeamnă să ne gândim cu mai mult curaj la
lucrurile mici şi mărunte ori la acele elemente care au probat în timp că sunt corecte, valabile,
pertinente ori eficiente pentru ceilalţi în aşa fel încât să ne desprindem de tot ceea ce este personal și
ar reprezenta mobilizarea în fața unui rezultat care i se atribuie celuilalt. Oamenii se vor simţi mult
mai în siguranţă bucurându-se de reuşitele celorlalţi şi mai puţin în faţa unor obstacole față de care
trebuie să se mobilizeze pentru nişte rezultate personale. Tot acest complex de factori ne scoate în
evidenţă o idee de sacrificiu, însă aceasta este superficială şi susţinută mai mult pe comoditate, lene
poate chiar pe indolență ori pe refuzul individului de a munci şi de a-şi asuma răspunderea unui nou
efort, decât pe umilințe. Unii intră în luna februarie deja obosiţi, epuizaţi de atâtea probleme pe care
le-au avut de la începutul anului, iar aceştia nu sunt alţii decât cei care nu au înţeles că anul 2014
este anul alegerilor multiple, în care fiecare lună reprezintă o nouă deschidere, o nouă oportunitate,
o nouă şansă de a ne perfecţiona ori de a ne dobândi un nou statut, o nouă serie de experienţe pe
care să le folosim ca pe niște decoraţii sau blazoane.
Conjuncţia Lunii cu Chiron, dar şi cea cu Junon, înseamnă de fapt şi trigonul acesteia cu
Saturn, ca un ultim aspect al zilei de 2 februarie, ceea ce înseamnă că îndemnul celei de-a doua zile
de Peşti (Luna în Peşti) nu este lovit de nulitate, nu este anulat prin comoditate ori prin puterea
individului de a-şi minimaliza importanța sau rezultatele muncii sale, ci se constituie ca o bază
pentru următoarele demersuri la care vom participa. Nu trebuie să uităm că în această perioadă Luna
îndeplineşte statutul de distribuitor de lumină, urmând ca la conjuncţia cu Uranus de marţi, 4
februarie, să-şi încheie acest statut, punând individul în față unor decizii complet noi. Noutatea
acestora nu este azi anticipată, nu va putea fi nici mâine, ci doar sugerată de anturaj. Individul, însă,
aşa cum ne indică acest context al zilei de 2 februarie, ar putea foarte uşor să ignore îndemnul
acestui anturaj pentru că la începutul lunii i s-a cerut prea mult şi acum se interesează mai puţin de
capacitatea sa de a face efort, ci mai mult de cum să se strecoare din fața acestei solicitări făcută
atât de clar, de limpede. Acum, în a doua zi a lunii februarie, oamenii vor considera că trebuie să
facă efort pentru nevoile lor, iar acest lucru nu este uşor de neglijat pentru că Saturn se află în
continuarea în fereastra trigonului cu Luna neagră de pe finalul zodiei Rac. Luna, care guvernează
zodia Rac, va împlini în această a doua zi a lunii februarie un trigon cu Jupiter, iar spre seară, sau
chiar în noaptea de 2 spre 3 februarie, se va afla în fereastra trigonului cu Luna neagră. Asta
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înseamnă că în a doua parte a celei de-a doua zile de Peşti (Luna în Peşti) îndemnul spre maturitate,
spre selecţie, va fi puternic alterat de nevoia de a ne face dreptate singuri, adică refuzul sau
discernământul comportându-ne ca și cum am fost loviți iremediabil de subiectivism, de egoism, de
invidie ori de răutate.
Mulţi dintre cei care se vor simţi îndemnaţi prea mult azi să acţioneze sau mulţi dintre cei
care, întâlnindu-se cu tot felul de cunoştinţe, se simt îndreptăţiţi să se răzbune ori să-şi spună
punctul de vedere, să marcheze locul, momentul, ipostaza, să se facă remarcaţi, vor depăşi o
anumită limită, poate chiar una a înţelegerii sau a bunului simţ, în încercarea de a-şi face dreptate de
unii singuri. Ceea ce se întâmpla acum este generat de tendinţa acestei perioade de a oferi o viziune
clară asupra problemelor considerând că ceea ce trebuie să aplicăm este greşit, superficial ori pur şi
simplu nepotrivit contextului. Acest termen de nepotrivit va fi pus greşit de anturaj. Devine
nepotrivit, nu că raţionamentul este greşit, pentru că el este corect, aprecierea raţionamentului şi
soluţiile sunt de asemenea bune, însă punctul nevralgic va fi de cealaltă parte în segmentul lui
“celălalt”, în segmentul exterior, acolo de unde de fapt ne aşteptăm să ne vină soluţiile sau pur şi
simplu o consolare. În această ultimă zi de Peşti oamenii vor tânji după consolare, după înţelegere,
după apreciere, după iertare şi nu vor primi nimic din toate acestea.
Zilele de Berbec (Luna în Berbec) vor fi resimţite ca fiind încărcate de o mare greutate, de
indivizii care au fost îndemnaţi de societate, de profesie, de conjuncturile pe care le-au traversat să
ia decizii ori să se promoveze într-un fel. Eşecul şi, în acelaşi timp, frustrarea zilelor de Peşti, devin
în zilele de Berbec expresii ale unui temperament care scapă uşor de sub control. Se va intra în
Berbec pe trigonul Lunii cu Lilith, în fereastră acestui unghi, şi toate lucrurile care sunt animate de
Ego, de nevoia de a ne face singuri dreptate ori de o plăcere de a domina sau de a impune un anumit
standard, va genera situaţii conflictuale pe care, de această data, individul să le vadă ca pe niște
soluţii salvatoare.
Luna se află foarte aproape de Uranus, adică foarte aproape de a consuma conjuncţia cu
acesta, împlinită la puţin timp de la miezul nopţii, în spaţiul zilei de 4 februarie, iar asta înseamnă
că individul va considera că este constrâns, îndemnat, încurajat, pus sau plătit de ceea ce se află în
exteriorul lui de o persoană, de anturaj, de statutul pe care-l are la serviciu ori pur şi simplu de un
prieten să facă toate lucrurile negative care le vor trece prin cap. Centrul nevralgic, punctul cel mai
sensibil, nu va fi pe relaţii, pe anturaj, ci va fi pe individ. Individul va fi elementul care va dicta
anturajului încotro să o ia. Este un semn care încurajează liderii să ia decizii proaste şi, dacă eşecul
va fi foarte vizibil, să se scuze motivând că, fără să aibă vreo vină, anumite demersuri care s-au
consumat în zilele anterioare nu au fost la înălţime sau au fost puse în aplicare în mod eronat.
Calitatea cu care intervine zodia Berbec în acest final de misiune al Lunii (purtător de
lumină) este aceea de a idealiza, fiind încurajaţi de acest gol care se transfera de această dată în
segmentul celorlalţi, în afara individului, să idealizeze prea mult. În felul acesta, oamenii vor crede
în lucruri lipsite de durabilitate sau acordând credibilitate lucrurilor lipsite de importanță, vor
considera că lucrează cu această sublimă energie a Creaţiei care se numeşte credinţa şi, astfel, au
depăşit etape importante sau au evoluat.
Nu se va pune problema în felul acesta, ci doar că se afla în faţa unei alte încercări, aceea pe
care o parcurge în fiecare luna atunci când Luna se află în fereastra conjuncţiei cu Uranus, adică de
a scăpa de sub control situaţiile pe care le traversează sau de a confunda imaginea socială, misiunea
socială, cu meritele personale. Aceste două direcţii se integrează în această perioada în deviza
alegerilor multiple, specifica acestui an, zăpăcind individul cu un prea mult dinamism, cu o prea
multă deschidere către lucrurile mici şi nesemnificative ori către cele lipsite de valoare. Ceea ce se
întâmpla însă în această primă zi de Berbec (Luna în Berbec) reprezintă un pericol, acela de a alege
un traseu eronat, adică de a folosi energia alegerii pentru a devia de la cale ori pentru a ne stabiliza
pe convingeri greşite. Mai mult decât de o greşeală de o clipă, convingerea eronată este extrem de
periculoasă şi ea poate genera căderi spectaculoase de la înălţime ori poate anula merite deosebite
pe care individul le-a comportat de-a lungul vieţii, adică este ceea ce numim gafă monumentală sau
o greşeală pentru care individul va avea de plătit tot restul zilelor sale.
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Cei care sunt pasionaţi de astrologie şi care se vor uita pe cerul acestei zile se vor mira
nevăzând această gravitate în unghiurile care se împlinesc azi. Nu, ea nu poate fi citită din
unghiurile care se împlinesc în această primă zi de Berbec, de 4 februarie, ci este generată de
întregul ansamblu al acestei decade prin implicaţiile pe care le au opoziţia lui Jupiter cu planetele
din Capricorn, careul maleficilor Pluton şi Uranus şi implicaţiile planetelor individuale în segmentul
acestor malefici care, știm încă de anul trecut, au deja conturat mesajul. Faptul că planetele
individuale intră în domeniul planetelor colective ni se înfăţişează ca situație ipotetică în care un
individ gălăgios bravează şi trezeşte din somn un câine foarte rău şi agresiv. Odată trezit, viaţa
individului o va lua pe un alt curs. Ori va rămâne cu o spaimă pentru tot restul zilelor, ori semnele
de pe corp pe care bietul animal i le va lăsa îi vor aminti în permanenţă de lucrurile de care trebuie
să se ferească. Astfel, în timp ce societatea îşi vede de ale ei, cu bune, cu rele, individul îşi vede de
ale lui, de la realizări mai mari, la cele mai mici, considerând că în felul acesta îşi diversifică
experienţa personală, reușind să-i dea existenţei sale un scop aparte.
Aşa cum s-a-ntâmplat şi în luna anterioară când Luna a trecut prin preajma lui Uranus, avem
de-a face cu o configuraţie numită Aripi de pasăre atipică. Pe exteriorul acestei configuraţii avem un
sextil între Chiron şi Pluton şi respectiv un careu între Jupiter şi planetele din Berbec. Ceea ce
pentru societatea înseamnă mobilitate, pentru individ înseamnă constrângere, neînţelegere ori
neputinţa de a vedea soluţia reală. Această discrepanță între succesul grupului şi dezamăgirea
individului înseamnă în tot acest context al celor 10 zile o dramă care, de asemenea, nu poate fi
citită din unghiurile care se împlinesc azi, dar ea poate fi dedusă prin succesiunea acestora, prin
implicaţiile pe care le au planetele individuale în raport cu cele colective. Astfel, deducem că în
prima jumătate a acestei decade pe care o analizam individul va caută să-şi descopere identitatea
adevărată sau să-şi construiască o identitate nouă, una potrivită pentru noul său orgoliu ori statut şi
devine vulnerabil pentru a-şi scoate la lumină defectele de care nu a fost conştient. Nu trebuie să
neglijăm ca Marte se află în continuare în Balanţă şi în careu cu Lilith, deci dorinţa ne este lezată ori
orientată greşit, pe baza unor experienţe pe care nu le-am înțeles suficient (trigon Lilith-Saturn), iar
de partea cealaltă planetele feminine Luna şi Venus sunt şi ele în careu pe alte două zodii cardinale
aducând prea multă agitație pe lucrurile pe care individul, prin solicitarea de acum, nu le primeşte.
El se uită în jur şi are impresia ca toată lumea a primit uşor aşa cum el pretinde să primească acum
şi consideră că dacă a ales, în mod obligatoriu va trebui să şi primească.
Aceste limitări, aceste nemulţumiri pe care individul nu va şti să şi le exprime pe zona
publică devin încet, încet, prin careul Soarelui cu Saturn care începe să devină din ce în ce mai
puternic, episoade sociale. Neobişnuitul va alimenta această speranţă a individului că până la urmă
va primi ceea ce cere, depărtându-se de sensul real al problemei. Cere şi va trebui să aştepte, solicită
şi va trebui să îndeplinească anumite condiţii ori să parcurgă anumite etape pentru a fi în ton cu
ceilalţi care au şi ei ceea ce individul acum cere. Putem să invocăm aici şi conceptul de sărăcie sau
cel de bogăţie, să aducem în discuţie constrângeri ale individului pe care în expunerile sale să şi le
prezinte în mod exagerat. Ceea ce este consolidat, ceea ce a primit deja, ceea ce este stabil sau sigur,
nu-l va mai încuraja, nu va mai conta, chiar dacă analizele pe care le face acum, chiar dacă
observaţiile asupra a ceea ce s-a-ntâmplat sunt atinse de o mare luciditate ori de o putere de
cuprindere, poate chiar intuitivă. Pe el acum îl impresionează mofturile de moment, faptul că seara
înainte de culcare nu a mâncat îngheţata preferată, nu a văzut un episod dintr-un serial preferat ori
pur şi simplu în cameră nu miroase a lăcrămioare.
Pe 5 februarie, în mijlocul acestui interval, când Luna va trece prin Coada Dragonului,
aducând o sancţiune, o pedeapsă, un episod nefericit, ea se va afla şi în opoziție cu Marte, iar
pentru toate aceste pedepse, sancţiuni ori pentru toate acestea care încearcă să se corecteze printr-un
gen de pedeapsă, îi vom găsi pe ceilalţi vinovaţi. Societatea va fi de vină, persoana care se află în
preajmă, bătaia vântului, lumina soarelui ori lumina ei. Luna, în această zi, împlineşte un sextil cu
planetele situate pe primul segment al zodiei Peşti, aducând resemnare. Judecata acestei zile nu va
mai fi una corectă. Ne vom sustrage îndemnurilor primelor patru zile, de a vedea totul clar chiar
dacă nu vom lua în considerare şi ne vom resemna.
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Această zi, în care se împlineşte trigonul lui Jupiter cu Chiron, poartă semnul unei
recompense. Pentru mulţi pedeapsa înseamnă promovare, protecţia din faţa unui bine cancerigen,
din faţa unui beneficiu care ar fi dus individul pe o cale greşită. Ceea ce se întâmpla în 5 februarie
nu înseamnă îmbrăţişarea suferinţei ori elogierea acesteia, ci înseamnă că ne reducem simţurile
doar la câteva lucruri esenţiale. În această zi ne lipseşte viziunea de ansamblu referitoare la
problemele personale, însă toată această energie care ne-a ajutat până acum să avem viziune de
ansamblu se îndreaptă către raportul individului cu ceilalţi. Acest raport se consolidează, se
stabilizează sau se dezvolta pe ideea de vindecare. Această idee de vindecare, esenţa trigonului
Chiron-Jupiter de pe semne de apa, va veni din unduire, din maleabilitate, din flexibilitate, din
transfer de valori, din nevoia de puritate. Faptul că punem stop pe lucrurile care sunt importante şi
pe care tot le-am urmărit sau analizat anterior ne ajuta foarte mult să vedem esenţialul. S-ar putea ca
în această zi mulţi să dovedească faptul că au idei fixe, că au obsesii ori ca neavând până acum un
trecut în direcţia aceasta se simt agasaţi de o imagine, de o idee, de o melodie, de o prezenţă a unui
individ sau pur şi simplu de o anumită serie de evenimente care au ca punct comun repararea unei
direcţii greşite pe care a mers fie el, individul în sine, fie grupul din care face parte.
Prin trigonul Chiron-Jupiter se alege binele comunităţii, chiar dacă acest lucru nu este în
consonanţă cu binele individual. Conform ultimelor zile, fiecare individ ar dori ca acest bine pe care
îl oferă acum societăţii să rămână în segmentul său, să crească, să înflorească şi să-i aducă doar lui
beneficii, însă planetele au alt plan, au altă schemă de lucru şi aceasta trebuie urmată acum.
Când Jupiter şi Chiron sunt în trigon, oamenii au aspiraţii, au îndemnuri, se simt încurajaţi
să privească foarte departe şi aşa cum reprezintă mesajul de acum, vor căuta să privească un singur
punct, nu întreaga linie a orizontului, nu întreaga clădire, ci într-un singur punct al clădirii, către o
singură fereastră, pe alee într-un sigur loc, spre un singur arbore sau spre un singur fruct. Acest
element primeşte beneficiul întregului context astral de acum şi prin forţa cumulata a indivizilor
care îşi concentrează acum puterea, comunitatea se va revigora, se va revitaliza şi va reuşi să filtreze
memoria apei (acest trigon se realizează pe semne de apă), să evapore substanţa pură şi să o redea
individului în a doua parte a acestui an, mai exact în ultimele luni ale lui 2014. Acest lucru ne va fi
mult mai vizibil în a doua zi de Taur, când Luna va participa la o configuraţie numită Vapor. Va
împlini trigonul cu Pluton şi implicit cel cu Venus şi îi va face pe oameni interesaţi de frumuseţea
fizică, de tot ceea ce conferă stabilitate şi confort material, de obiectele care nu se schimbă căutând
certitudinea vieţii prin forme fixe, stabile, prin desene, prin grafică, prin simboluri, prin transfer de
bunuri de la un individ la altul ori prin consolidarea statutului ca urmare a unei munci prestate de
individ. Suntem însă în ipostaza în care Lilith, Marte, Saturn şi Soarele construiesc o altă
configuraţie numită Aripi de pasăre. De această dată este o configuraţie tipică în care curajul şi
tentaţia de a aprecia experienţele personale ca fiind etaloane pentru ceilalţi vor genera constrângeri
de natura socială, fiind în contact cu primele rezultate, oamenii vor fi de fapt în contact şi cu
primele confuzii. Primele rezultate înseamnă că ele se menţin tot în sfera raporturilor sociale. Ele nu
sunt încă transferate în segmentul individual, ci vor fi transferate în timp, însă, având Soarele pe
zodia Vărsător şi împlinind Primul Pătrar, oamenii vor fi prea agitaţi, nerăbdători, instabili şi vor fi
încurajaţi de trigonul Soarelui cu Marte să deschidă gura, să spună lucruri pe care apoi să le regrete,
să ceară apoi prin cuvânt lucruri pe care, privindu-le, să realizeze că nu reprezintă beneficiul pe care
l-au aşteptat. Aici Lilith, aflată pe final de Rac, va fi de vină pentru că le va spune oamenilor că este
mai bine să primeşti ceva, indiferent ce, decât să fii privat de un bun. Acest concept este eronat,
pentru ca el nu vizează calitatea relaţiilor, ci îi adânceşte pe oameni în legături karmice penibile şi
apăsătoare.
Pentru că în această primă decadă energia unei zile se va regăsi în energia zilei următoare,
adică va exista o legătură foarte strânsă în mesajul zilelor, ultima zi de Taur (7 februarie), va aduce
o atât de mare constrângere pe lucrurile care s-au revoltat ieri şi pe care nu le-am înţeles, încât vom
trece într-o altă formă de resemnare, nu vom uita de problemă trecând în altă zi. Dacă anterior neam resemnat şi această atitudine ne-a dus către selecţia unei energii, a unor direcţii, fiind foarte
concentraţi pe un anumit ideal şi, ca urmare ,obţinând rezultate remarcabile, acum vom fi resemnaţi
în sensul negativ. Luna va primi un sextil cu Lilith în timp ce încă nu şi-a finalizat opoziţia cu
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Saturn şi, încercând să reparăm un lucru, dăm de o eroare şi mai mare, dăm de o constrângere şi mai
mare, pierzând mai mult sau adâncindu-ne şi mai mult într-o separarea de o persoană la care ţinem
foarte mult şi pe care nu contenim să o rănim, cu atât mai mult cu cât o iubim.
Această opoziţie între Luna şi Saturn face un foarfece cu opoziţia lui Pluton cu Jupiter şi
aduce în această ultimă zi de Taur sentimentul dezamăgirii absolute, a desprinderii de orice formă
de speranţă ca şi cum în demersurile pe care le-am promovat până acum nu mai există chip de
întoarcere, nu se mai poate repera nimic şi că lucrurile merg în direcţia în care s-au hotărât azi.
Trebuie să consemnăm faptul că acest sextil Luna-Lilith aduce o eroare pe informaţii. Poate
evenimentele, prin caracterul lor real, generează şi concluzii reale, însă eroarea pe care o pune Lilith
ne aduce nouă speranţa ca judecata acestei zile ar putea să se bazeze şi pe informaţii care nu
trebuiesc privite aşa.
În felul acesta, zilele de Gemeni, pornind chiar din seara zilei de 7 până în dimineaţă zilei de
10 februarie, oamenii vor încerca să uite tot ceea ce a venit spre ei cu un caracter grav de la
începutul lunii până acum. Gemenii îi ajută pe oameni să privească lucrurile în simplu, să nu mai fie
atât de apăsaţi, de constrânşi, de descurajaţi de cei din jur, pentru că aşa cum viaţa îi poate surprinde
prin aspectul negativ, speriindu-i cu atâta greutate, pentru că este obiectiva, îi poate surprinde şi prin
aspectul pozitiv, prin joc, prin jovialitate, prin plăceri sau prin libertăţi pe care nu şi le pot permite
dacă sunt prea disciplinaţi ori prea rigizi.
În a doua zi de Gemeni (9 februarie), Luna împlineşte un triunghi regal cu Marte şi cu
Soarele şi acesta reprezintă şi semnul în care toată această desprindere de grav, de apăsare, primeste
un ecou pozitiv din partea comunităţii. Pentru început, se va merge pe ideea asocierii între persoane
care au aceleaşi idealuri. Apoi, aceste asocieri sunt legiferate, ele devin oficiale, iar întâlnirile îi
transformă în mod oficial în prieteni sau asociaţi şi asta înseamnă că îi ajută pe oameni să lucreze la
un alt nivel. Deşi consideră că se desprind de probleme, în realitate ei intră în altă zonă a societăţii
în care îi aşteaptă o nouă serie de responsabilităţi. Aceste noi asocieri care vin spre noi începând cu
9 februarie reprezintă, pe de o parte, un beneficiu al experienţei anterioare, al maturităţi anterioare,
dar şi o sancţiune pentru cei care abia au aşteptat ca tensiunea să se mai slăbească un pic pentru a
striga de la balcon după cunoscuți, invitându-i la ei să piardă vremea împreună şi să considere că
această formă de distracţie reprezintă ideea absolută a bucuriei, fericirii sau împlinirii.
Departe de a fi ceea ce ne aşteptăm de la început, din prima zi a lunii, prima decadă a lunii
februarie înseamnă contactul cu o varietate impresionantă de evenimente şi, în acelaşi timp, trecerea
de la această diversitate la un număr foarte redus de evenimente cu scopul de a concentra, de a
folosi aceeaşi energie cu acelaşi scop, cu acelaşi efort pentru a obţine un rezultat mai bun. Cei care
ştiu să lucreze cu energia, care au o mobilitate specială în a trece de la general la particular şi invers
vor fi cei mai eficienţi în aceste zile, însă greutatea cea mare ne pune în ipostazele în care să
amestecăm prezentul cu trecutul și să ne amăgim că bucuriile pe care le simţim sunt semne că
destinul se revigorează, că direcţia vieţii își revin ori că limitările pe care le parcurgem sunt pe
punctul de a ne zdruncina din temelii o convingere de viaţa pe care (şi asta doar noi o știm) nici nu
am apucat să o decantăm corespunzător.
Marte se află pe ultimul segment al zodiei Balanţă, iar Capul Dragonului pe final de tranzit
pe Scorpion şi pe bună dreptate această percepţie a elementelor finale are suport astral. Ceea ce este
important de reţinut din toată această descriere vine din faptul că planetele din Peşti acum ne
îndeamnă spre viziune de ansamblu. Avem dreptul să vedem că încheiem o etapă şi începem alta.
Dacă ne privim în oglindă şi spunem “Eu sunt începutul şi sfârşitul”, fără a trăi în spirit, prin acest
mesaj absolut minunat pe care ni l-a adus Iisus nu facem decât să ne transformăm în bufoni şi cu
atât mai mult să suferim cu cât cei din jur să râdă mai tare.
În felul acesta, traversăm o decadă a contrastelor, a nemulţumirilor în care avem în
continuare activat careul Uranus-Pluton, dar, pe lângă acesta, se intensifica şi forţa careului dintre
Saturn şi Soare şi, de asemenea, acestea două să participe la o configuraţie numită Aripi de pasăre.
Jupiter nu slăbeşte nici el opoziţia cu Pluton şi dacă ne uităm peste toate acestea ca făcând parte
dintr-un complex citim probleme, dar dacă le luăm cu paşi mici şi le parcurgem pe fiecare în parte
ne dăm seama că aceste tensiuni sunt generatoare de forme, sunt benefice prin duritatea
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experienţelor pe care ni le oferă, experienţe care prin caracterul lor solid, aşezate unde trebuie, ar
putea să ne susţină un destin remarcabil.
Trecerea de la general la particular şi invers ne poate întări teama de nou sau pe unii îi poate
incita atât de mult încât să-şi piardă controlul, curajul şi, în egală măsură, viziunea de ansamblu,
adică mijloacele care reuşesc, printr-un proces de alchimie, să transforme orice element în aur.
Prima decadă a lunii februarie, cea care ne aduce mesajul sintetic al acestei luni, adică de a
trece de la convingere la credinţa, de la raţiune la intuiţie, de a alege între una dintre aceste două sau
de a pendula între ele, ne ajută să punem în aplicare această minunată alchimie a sufletului, cea care
este generatoare de putere ori care ne pune în legătură cu forţe nebănuite ale universului. Unii nici
nu-şi vor da seama cât de puternici vor deveni şi nici nu este important acest aspect, important este
rezultatul muncii lor, urma pe care o lăsa aici sau cât de corect, benefic şi de luminos vor reuşi să
schimbe anturajul în care trăiesc punând umărul la strălucirea acestei lumi, nu la întunecarea sa.

A DOUA DECADĂ (11-20 februarie 2014)
Descoperirea legăturii dintre raţiune şi suflet prin explorarea
contrastului care duce la conflict
Constrângeri. Transmutare. Nevoia de a atinge o finalitate din punct de vedere afectiv. Proiectele
pe termen lung sunt prioritare. Prea multă îndrăzneală. Nesiguranţă pe reforma. Lupta cu
aprecierile false. Nevoia de a echilibra raportul dintre feminin şi masculin. Ruşine. Ascunderea
adevărului. Conflict între generaţii. Sporirea numărului de adepţi prin abuz de cuvinte, prin
necuviincios. Ajutor pentru cei orientaţi spiritual. Inspiraţie. Raportare la ceilalţi şi atragerea
unei sancţiuni. Ignorarea exemplului personal. Orgolii rănite. Muncă. Nevoie de misiune. Factor
de reglare ignorat sau evaluat greşit. Individul suprasolicitat se întoarce împotriva grupului de
apartenenţă. Parteneriatele sociale sunt încercate. Nemulţumire sporită prin slăbirea credinţei.
Moralitate agresată prin suspiciune. Risipă abordată prin combaterea inhibiţiei. Forţa testată în
raport cu celălalt. Ceea ce facem acum rămâne definitiv în istoria personală.
A doua decadă a lunii februarie continua mesajul iniţiat la începutul lunii, acela în care
individul va trebui să găsească cele mai potrivite mijloace pentru a face trecerea de la raţiune la
spiritualitate, de la gândirea limitată la instrumentele sufleteşti. Chiar din prima zi a acestei decade,
Luna se va află în conjuncţie cu Jupiter şi în careu cu Uranus, împlinind mai multe unghiuri care ne
constrâng să considerăm că dimensiunea personală, atunci când este aflată într-o competiţie cu
celelalte dimensiuni personale ale celor din jur, se exprima de o manieră conflictuală. Adică această
competiţie nu va fi privită ca un mijloc de promovare, ci ca un element de constrângere. Tot în
această primă zi a decadei Soarele şi Saturn îşi vor împlini careul lor accentuând în această latură a
constrângerii Aripile de pasăre pe care le-am invocat şi în decada anterioară şi care oferă individului
tentaţii periculoase, dorinţe care să-l ducă spre acest gen de constrângeri, având din această cauză o
remanență neplăcută asupra psihicului, asupra structurii afective sau asupra demersurilor în
proiectele iniţiate la începutul acestei luni. Dacă în decada anterioară întregul ansamblu astral a avut
în centrul său trigonul lui Chiron cu Jupiter, în acest decan vom avea în centrul direcţiilor astrale
trigonul lui Saturn cu Junon. Asta înseamnă că se trece de la o necesitate la alta, de la o exprimare
în care se folosesc mijloace terapeutice, spirituale, termeni care ne duc cu gândul la această
transmutare, la această translaţie a individului din zonele limitate, înguste spre cele profunde sau
către cele ale libertăţilor sociale ori a consolidării acelor raporturi sociale care s-au născut din
abordarea trigonului Jupiter-Chiron, adică a celor orientate către viaţa spirituală. Această legătură
magică între cele două trigoane, în care sunt implicate două astre situate în zodia Peşti, deci
generând aspecte pe semne de apă, face, în primul rând, referire la segmentul afectiv ca la o
finalitate. Ţinta a ceea ce ni se întâmplă acum, în această lună, nu este aceea de a ne diversifica la
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modul obiectiv opţiunile, alegerile, ci de a atinge o finalitate din punct de vedere afectiv, de a ne
sedimenta emoţiile, de a ne clarifica, ce simţim, cum simţim, faţă de cine, însă nu la modul agresiv,
categoric sau decisiv, ci prin flexibilitate, prin maleabilitate, prin tendinţa de a accepta modelarea
impusă de un alt individ sau chiar de societate, fără a genera, prin acest proces traume, reacţii
negative, nemulţumiri sau frustrări.
Pentru omul comun însă aceste direcţii care-şi au sursa în segmentele spirituale ale fiinţei nu
sunt privite aşa. Ele vor fi privite ca fiind ipostaze sociale în care îşi rezolvă problemele, în care îi
iese în cale un obstacol şi el îl dă la o parte. Din această cauză conjuncţia Lunii cu Jupiter, chiar din
prima parte a decadei, impune deschiderea orizontului de cunoaştere, abordare a unor tehnici în
absenţa oricăror inhibiţii ori de vigoare fizică, mentală, afectivă pentru a gândi şi a rezolva toate
constrângerile sociale care vin acum prin careul Soarelui cu Saturn. Vorbim aici de un impuls, acela
de a rezolva proiecte pe termen lung pentru că energia zilei de 11 februarie, aşa cum vom vedea în
analizele săptămânale pe care le urmărim aici, nu este o zi liniştită. Energiile par să se oprească
pentru că au nevoie de forţe suplimentare. În ceea ce privesc proiectele pe termen lung, cele pe care
le analizăm aici, mecanismele par să nu se oprească. Ele iau înfăţişarea unei reîncărcări active, a
unor pregătiri în faţa unui obstacol mai mare decât ceea ce avem de înfruntat aici. Acest obstacol
devine o provocare a vieţii sociale în care individul este invitat să facă dovada puterii sale, a
relaţiilor, a abilităţii de a-şi extrage din toate ipostazele şi conjuncturile pe care le traversează un
înţeles pe care să şi-l atribuie şi care să-i vorbească mult despre cât de tare reuşeşte să-şi
impregneze mediul cu mesajul personal.
Jocul pe care-l face acum Luna din domiciliu aflată în conjuncţie cu Jupiter va fi vizibil în
afirmarea individului, în alegerea unui traseu în viaţă şi în modul cum opune rezistenţă oricăror
limitări sau constrângeri care ne vin din zonă publică. Mulţi indivizi se simt acum îndreptăţiţi să
combată un avertisment, să combată o previziune să le spună celor care le dau sfaturi să-şi vadă de
treabă că ei ştiu mai bine pe ce lume trăiesc sau cum să-şi construiască viaţa. Aceste reacţii devin
mult mai vizibile şi mai puternice la tipul needucat, fiind puse pe influenţa din umbră a Lunii negre,
acelea care îl încurajează pe individ să aibă mai multă îndrăzneală decât este cazul şi prin aceasta să
considere că a făcut faţă unei provocări.
Poziţia Lunii în Rac are multe implicaţii în ceea ce priveşte comportamentul individului însă
ea intervine mult şi asupra stării de sănătate. Acum aceasta se va agrava prin agitaţie sau prin
refuzul unui tratament, prin refuzul unui aliment ori prin alegerea unui medicament pe care
organismul să-l respingă. Asta se întâmplă pentru că oamenii sunt agitaţi, stresaţi, grăbiţi, poate prea
grăbiţi în comparaţie cu lucrurile mari pe care şi le-au propus să le facă. Avem această accentuarea
a opoziţiilor dintre Jupiter și Pluton, cărora li se alătura Luna și Venus, de pe o axă cardinală,
Capricorn–Rac şi, de asemenea, implicaţia agresivă a planetei Uranus, care de ani bun intervine din
Berbec cu intenţia de a reformula tot ceea ce ţine de idealul personal, ambiţie, lupta cu tradiţionalul,
schimbare de dragul schimbării sau de reformulare a unor elemente ce ţin de conduită personală.
Luna în Rac în conjuncţie cu Jupiter îi convinge pe oameni în această a doua zi a lunii
februarie că această conduită este corectă. În realitate, ea nu este corectă şi nu va fi nici în zilele
următoare. Ea nu va reuşi să se îndrepte către normalitate până la încheierea acestei decade pentru
că se porneşte în acest interval cu o nesiguranţă. Dacă suntem relativ obişnuiţi cu opoziţia lui
Jupiter cu Pluton în sensul pe care-l traversăm de o bună bucată de vreme, această opoziţie ne
familiarizează cu anumite probleme de factură materială ce ţin de lipsuri, de refuzuri ori de aprecieri
false venite din anturaj. Abia spre finalul anului 2014, nu acum, vom fi obişnuiţi ca peste acestea să
intervină şi elemente de factură personală. Dacă suntem respinşi de o anumită categorie socială, nu
înseamnă că ne-am şi obişnuit cu asta, nu înseamnă să acceptăm ca în această categorie să intervină
un prieten, un asociat, nu înseamnă că acceptăm să facem faţă unei situaţii în care toată lumea ne
opune rezistenţă. La acest lucru va face referire opoziţia Lunii cu Venus, la acest gen de nesiguranţă
se va face trimitere acum și ea va afecta mai mult femeile în relaţiile lor cu superiorii ori cu bărbaţii
mai mari ca vârstă. Raportul dintre energia feminină şi cea masculină se află acum într-un puternic
dezechilibru pe care vom încerca de-a lungul acestei decade să-l administrăm în mod corect. Vom
încerca, cum am indicat la începutul analizei acestui interval, să ameliorăm prin maturitate, prin
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consolidarea acestor relaţii care ni se pare de viitor. Nu avem însă puterea să anticipăm corect care
sunt relaţiile de viitor bazate pe ceea ce trăim acum. Nu putem încă să cunoaștem finalitatea
bazându-ne pe modul cum ne va funcţiona mintea acum, după nivelul de cunoştinţe pe care îl
deținem, după cel de cultură, după ambiţiile pe care le dezvoltăm acum sau după frustrările în voia
cărora ne lasăm pentru că ele ne duc spre ființe care nu ne solicită prin intenții bune și al căror nivel
de înțelegere nu le permite pe viitor să fie flexibile în fața situațiilor neprevazute.
Ziua de 12 februarie, ca ultima zi de Rac (Lună în Rac), aduce împlinirea conjuncţiei LunaLilith şi desenarea unui triunghi regal. Aceste direcţii accentuează tentaţia de a-şi face dreptate
siguri şi trasează la nivelul vieţii sociale direcţii în care răzbunarea, revolta, revendicarea, adică un
anume comportament agresiv să primeze faţă de o anume înţelepciune de viaţă. Prin aceste fapte
oamenii se vor contrazice foarte mult. Vor prefera relaţiile armonioase şi în acelaşi timp le vor
critica până la limita despărţirii, până la limită în care cel mai slab cedează în faţa unei opresiuni
venită prin argument, prin justificare, prin critică printr-un gen de judecată orientată mai mult spre
latura negativă decât spre cea constructivă.
Prin ceea ce vom face în această ultimă zi de Rac vom încerca să demonstrăm dreptatea pe
care o gândim şi pe care o simţim. Pe de o parte, avem careul în T cu Uranus focar, iar de partea
cealaltă avem piramida de apă la care participă Luna, Saturn şi Junon. Având cele două direcţii în
balans, adică, în primă instanță, conflictul individului cu societatea marcat de anumite schimbări pe
care individul a dorit să le facă în anturaj, fie prin acţiuni propriu-zise, fie prin simple observaţii sau
recomandări pe care le-a avut, iar în a doua instanță avem mesajul său care este supus unei erori de
judecată. El se aşteaptă ca toată lumea din jur să-l creadă, să-i susţină ideile sale însă nici nu-şi dă
seama că anturajul vede întreaga situaţie pe care o prezintă el prin ansamblul ei, prin toate datele, el
având de parcurs doar o parte a acestui demers, doar un segment intim, delicat. Prin conjuncţia
Luna-Lilith va fi tentat să ascundă o anumită informaţie, doar pentru că nu o poate explica, doar
pentru că se ruşinează de adevărul faptelor sau că ar trebui să pună în explicaţii prea multă revoltă,
prea multă mânie sau dorinţa de răzbunare pentru a-şi mai păstra aura de persoană misterioasă ori
pozitivă.
Zilele de Leu, însemnând din seara zilei de 12 februarie până în dimineaţa zilei de 15
februarie, sunt zile de destăinuire. Sentimentele se încălzesc, oamenii renunţă la o anumită
suspiciune pe care şi-o îndreptau unii altora şi pentru că în acest interval Mercur, aflat în mers
retrograd, se întoarce în Vărsător, avem o dispunere pe zodii complementare doua planete
individuale, iar aceasta înseamnă îndreptarea atenţiei pe segmentul afectiv. Alternanța dintre
iubirea dăruită şi cea primită va crea practic conflictele dintre indivizi care se vor îndrepta mai mult
spre conflictele dintre generaţii. Cei care sunt tineri vor coaliza, cei care sunt în vârstă de asemenea
şi de la o simplă discuţie în contradictoriu între două persoane aflate pe tronsoane de vârstă diferite
se ajunge la o confruntare în care fiecare dintre protagonist îşi va mări numărul de susţinători,
căutând în felul acesta să se acorde o mai mare importanţă mesajului, care este şi aşa distorsionat
prin conjuncţia Luna-Lilith de ieri, şi o mai mică importanță schimbului afectiv.
Cu alte cuvinte, în aceste zile de Leu, oamenii uită de respect îşi întorc gândurile de la
faptele pe care nu le-au înţeles şi consideră că acum le înţeleg altfel ori le gândesc mai bine sau le
vad mai clar și chiar pot să le rezolve. Mercur, ieşind din Peşti și intrând in Vărsător, îi aduce
individului o mai multă îndrăzneală în a vorbi, în a se exprima, în a trimite scrisori sau mail-uri în a
vorbi despre ceea ce-l nemulţumeşte. Partea rea este că va vorbi mult şi prost, va vorbi greşit sau se
va adresa în mod necuviincios unei persoane, iar de aici pot surveni mai multe complicaţii sau
probleme sociale pe care până la sfârşitul lunii februarie nu va reuşi să le rezolve.
Chiar dacă faptele nu ne ajută să ne îndreptăm către armonie sau nu ne rezolvă o parte din
tensiunile din relaţii, nu ne ajută să ne îndreptăm către acele situaţii echilibrate sau benefice pentru
individ, faptul că în ziua de 12 februarie s-a împlinit trigonul dintre Saturn şi Junon, energia care se
răspândeşte relativ egal de-a lungul întregii decade, a făcut ca trecerea lui Mercur în Vărsător şi a
Lunii în Leu să aducă anumite beneficii de care se vor bucura indivizii obişnuiţi să lucreze cu
instrumentele abstracte ori care să răscolească şi să caute răspunsuri în zone greu accesibile. În mod
normal, mersul retrograd al lui Mercur nu conferă soluţii, ci doar retrăirea unor episoade şi
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păcălirea individului că prin retrăire îşi rezolvă problemele însă acum, punându-se accentul pe acest
schimb de informaţii, în situaţia în care ar fi trebuit să se facă un schimb de emoţii (relaţia de pe
zodiile complementare Leu-Vărsător prin Lună şi Mercur) acum, când Saturn şi Junon sunt într-o
relaţie foarte bună, raportul individului cu tot ceea ce se află dincolo de el, pe o treaptă superioară a
societăţii sau chiar în lumea de dincolo, în sferele superioare ale Creaţiei este de bun augur şi
constituie, prin ceea ce numim sintetic inspiraţie, o susţinere puternică.
Această situaţie neobişnuită se va manifesta în fereastra tranzitului Lunii prin Leu, adică
până în dimineaţa zilei de 15 februarie, punându-se accentul pe valorile individului şi mergând în
direcţia împlinirii unor dorinţe sau a unor solicitări pe care individul le-a formulat la începutul lui
februarie. În faţa unor situaţii neobişnuite unii îşi vor pierde capul, îşi vor agresa anturajul în aşa fel
încât să scoată maximum de beneficiu din tot ceea ce traversează acum. Momentul de Lună plină
din 15 februarie îl va avea pe Mercur în această relaţie directă cu Luna, fiind în continuare
retrograd, şi va aduce în toată această inspiraţie specială, în toată această răscolire a destinului
personal recompense individului care a suferit sau care a depus un anume efort pentru cunoaştere
ori pentru ridicarea nivelului său spiritual. Toate aceste conjuncturi se susţin mult pe intenţia
individului de a-şi depăşi condiţia şi de a răspunde unei provocări fără să se gândească la
consecinţele faptelor sale. Acum, pe cer, în momentul de Lună plină, avem nu doar un careu în T cu
Saturn focar, ci şi o Nicovală la care, de asemenea, participă Saturn, alături de Lilith, Lună şi de
Marte, iar Marte implică, prin conjuncţia sa cu Capul Dragonului, elementele de destin în toate
aceste condiţionări, în tot acest joc al tentaţiilor, al greutăţilor vieţii şi al depăşirii acestora, în aşa fel
încât picătura de inspirație, ajutorul venit de undeva din neant, să-şi găsească cel mai potrivit loc şi
să-i ajute pe oameni să facă alegeri remarcabile.
Marea problemă a acestei perioade constă în faptul că alegerile predispuse de această Lună
plină nu sunt în consonanţă cu trăsătura generală a Lunii februarie, pentru că 2014 este anul
alegerilor multiple şi fiecare lună vine cu câte o direcţie. Direcţia lunii februarie ne îndeamnă să
facem o alegere între raţiune şi suflet, între gândirea logică şi intuiţie, or această Lună plină va căuta
să combine sub o presiune, adică în condiţii artificiale, cele două direcţii, nu să ajute individul să
aleagă una dintre ele. Din această cauză orice realizare care vine pe această Lună plină, pe lângă
imensele beneficii pe care le conferă, va indica şi o serie de probleme. Aceste probleme le citim din
poziţia planetei Saturn care trimite cuadraturi şi către Soare şi către Lună şi către Mercur şi îi va
păcăli pe oameni că toate aceste limitări sunt, în realitate, dictate de aceeaşi inspiraţie.
Inspiraţia care vine prin Mercur va face tot timpul trimitere la un episod care se va explica
pe sine prin logică, prin pasiune, printr-o succesiune clară a etapelor. Intuiţia sau recomandarea care
vine din trigonul lui Saturn cu Lilith va depăşi anumite etape, va încerca să imite experienţele
individuale făcându-se forţat o raportare la experienţele celorlalţi pentru a le valida ori pentru a le
stabili nivelul. Acestea nu vor putea să se impună prin natura lor, ci doar prin raportarea la un
etalon care, de fapt, nu-şi merită acest statut. Mercur, întorcându-se şi căutând să intervină în relaţia
de Lună plină pentru a spori puterea individului, nu va face altceva decât să fure din energia
individului pentru a o consuma în raport cu ceea ce i s-a-ntâmplat lui. Dacă individul va face
corelaţie cu vieţile celorlalţi atribuindu-și-le, va cădea în ispita trigonului Saturn-Lilith, adică va
îmbrăţişa mai mult sancţiunea decât beneficiile ei.
Se spune că este firesc şi normal să greşeşti pentru că stă în natura umană, iar greşeala nu
este doar o dovadă de inconştientă, ci, uneori, chiar de învăţătură. Prin această relaţie care se
construieşte acum între planete pe Lună plină de pe axa Leu-Varsator, învăţăm din greşelile proprii
doar cu condiţia să avem în centrul atenţiei experienţele proprii, nu pe ale celorlalţi.
Forţa şi mesajul Lunii pline nu va prinde însă rădăcini în această zi de 16 februarie, când
Luna din Fecioară va realiza o legătură interesantă cu Mercur (Fecioară este guvernată de Mercur)
aflat la rândul său în conjuncţie strânsă cu Soarele. Aceasta conjuncţie s-a împlinit în noaptea de 15
spre 16 februarie după ce Luna împlinise deja opoziţia ei cu Neptun pe această axa Fecioară-Pești.
În felul acesta, zilele de Fecioară devin zile de bucurie, de exprimare într-un alt registru
comportamental, ca şi cum oamenii dintr-odată sunt loviţi de modestie şi se bucura de ceea ce au în
preajmă, de puţinul pe care-l au sau de ceea ce au reuşit până acum să obţină. Dacă în zilele de Leu
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ne-am comportat ca şi cum acestea nu ar fi existat, culminând cu momentul de Lună plină de pe axa
Leu-Vărsător, acum, în Fecioară, frica de pierderi şi mai mari, de o altă criză, frica individului că nu
va putea face faţă la atât de multe solicitări care ar putea veni din împlinirea dorinţelor dezvoltate
anterior îl face mai ponderat, mai liniştit şi mai respectuos faţă de cei din jur. Şi limbajul se
ajustează în funcţie de aceste direcţii ale destinului mai ales că azi Mercur, chiar dacă este retrograd,
va împlini un trigon cu Marte, semn bun de creştere şi exprimare, de identificare a unui canal de
comunicare delicat şi eficient. Prin împlinirea acestui trigon se realizează o relaţie armonioasă
(trigon) dintre Soare şi Capul Dragonului în aşa fel încât să se medieze tendinţa Nodurilor. Toate
aceste dispuneri nu reprezintă altceva decât un element component al configuraţii numit Aripi de
pasăre, la care mai participă, pe lângă acești protagonişti, şi Saturn cu Lilith.
Deci toată această construcţie ne spune că nimic nu există acum în afara unei probleme, în
afara unui scandal, în afară unor priviri invidioase care vin dintr-o zonă a muncii, dintr-o zonă a
orgoliilor rănite, dintr-o zonă a decăderii. Lilith în Rac le aduce aminte oamenilor ceea ce au pierdut
chiar dacă, suferinţa pe care au traversat-o, nemulţumirea sau despărţirea a reprezentat un element
de succes, chiar dacă a fost un beneficiu pentru individ, în sensul că nu ar fi putut câştiga, nu ar fi
putut ajunge aici dacă nu ar fi traversat acest moment de eşec. Pentru acest individ nu va conta
eşecul şi nici beneficiu (faptul că a fost oprit de la un lucru mai puţin bun, de la o eroare), ci îşi va
aminti doar umilinţele pe care le-a avut de îndurat, doar pentru că a fost privat de ceea ce a solicitat
sau doar ceea ce a considerat că ar fi trebuit să primească.
Zilele de Fecioară (Lună în Fecioară) aduc această componentă misionară, iar individul le
va privi pe acestea disproporţionat, de foarte de sus sau de foarte departe, implicând în aspiraţiile
sale o combinaţie de eşec şi succes, de modestie, ambiţie şi umilinţă. Acestea se explică prin faptul
că planetele individuale sunt lezate prin poziţie (Luna în Fecioară este lezată, Mercur este retrograd,
iar Marte în Balanţă este în exil) sau de un tranzit prea lung (Venus primeşte o opoziţie de la
Jupiter). Toate aceste planete individuale sunt afectate ori puse în postura de a fi susţinători,
consilieri pentru un scop negativ, de a încuraja o metodă publică incorectă, una administrativă, un
demers public sau să susţină o construcţie socială extrem de complicată şi de şubredă.
Pentru viaţa socială, această discrepanţă între energia și forţa planetelor individuale şi
aşteptările societăţii faţă de individ generează ipostaze complicate, sincope sau schimbări de
direcţie în strategii administrative. Sigur, trăim într-o societate în care elementul neprevăzut nu mai
are conotaţiile pe care le avea în trecut, grupurile nu mai decid în favoarea individului, puterea lor
de alegere este coordonată de diferite modalităţi sau tehnici de manipulare şi această dispunere
astrală, care susţine schimbarea deciziei, întoarcerea din drum sau modificarea unei direcţii
importante fără a fi anunţată înainte, transpusă în ipostaza socială în care individul nu mai este pe
deplin liber în deciziile sale, ia înfăţişarea unui joc periculos. Se joacă la două capete, apar indivizi
cu susţinere dublă sau se transfera ipostaza socială de încurajare a unui individ sau a proiectului său
pentru a promova din umbră alt element, adică un factor de reglare care, abia acesta, să fie
elementul inopinat susținut astral.
Ceea ce se vede, ceea ce este vizibil pentru suita de episoade pe care le traversăm acum nu
integrează acest factor neprevăzut, ceea ce se află în spatele lor şi constituie elementul de reglare
sau care garantează succesiunea următoarelor etape reprezentă elementul inopinat şi abia acolo
individul poate interveni cu decizia sa însă nu trebuie să se aştepte la rezultate imediate. Acesta este
unul din mesajele sintetice care transpar din faptul că toate planetele individuale sunt acum lezate,
toate elementele particulare ale unui individ sunt desconsiderate sau folosite ca mijloc de
promovare a altceva ori ca instrument de tortură a grupului de apartenenţă, a naţiunii. În această
perioadă se foloseşte individul ca mijloc de distrugere a grupului său, ca element de destabilizare
sau ca un factor de risc.
Zilele de Fecioară sunt răspunzătoare de tot acest haos pentru că există o susţinere negativă
în acest sens, în contextul în care este cerut individului prin energiile planetelor individuale să facă
faţă unei solicitări sociale importante. Dacă planetele ar fi avut o altă dispunere sau dacă măcar una
dintre ele ar fi avut o susţinere mult mai mare, prin calitatea sa, nu prin invitaţiile pe care le au la un
parteneriat social (o parte din unghiurile pe care le construiesc sunt bune – sextil Luna-Capul
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Dragonului, trigoanele Mercur-Marte, Soare-Marte, Soare-Capul Dragonului). Dacă lucrurile ar fi
fost altfel, atunci impactul individului, raportul de forţe ar fi fost altul, iar mişcările de culisă nu ar
fi avut şi ele un factor de risc, individul nu ar fi fost folosit ca ţap ispăşitor ori ca element orientat
împotriva grupului de apartenenţă. Ambiţiile care ne vin din zodia Fecioară ar fi fost, pe un alt cer
astral, un semn de evoluţie. Acum reprezintă un semn de involuţie prin compromiterea individului
sau prin blocarea acestuia.
În felul acesta, înţelegem că diferitele ipostaze ale relaţiilor pe care trebuie să le armonizam
va trebui să treacă prin acest blocaj sau prin această constrângere. Oamenii şi-au făcut o anumită
părere despre cum ar putea să se prezinte relaţiile viitorului sau pur şi simplu nu se gândesc la
consecinţele multiplelor asocieri. Iau totul ca pe o invitaţie bună a destinului, îi dau curs şi se lăsă în
voia ei, gândindu-se că tot ceea ce vine din exterior, dacă nu-i agasează din prima clipă atunci este
corect, bun sau demn de luat în seamă. Lucrurile de culise care se demarează în zilele de Fecioară şi
care vor atinge un moment de maximum pe opoziţia Lunii cu Junon ne oferă informaţii
suplimentare despre aceste tipuri de relaţii. Aceste zile de Fecioară nu sunt doar zile de compromis,
ci şi de nefericire, de dezamăgire, momente în care oamenii primesc confirmări asupra faptului că
orice ar face lucrurile nu se schimbă considerabil şi că această lume este încărcată de durere, de
compromis, de eşecuri ori că bucuriile care vin de acolo sunt ca florile rare, adresate doar celor
puţini sau celor care reuşesc să urce pe piscurile foarte înalte ale munţilor şi să se bucure de
privelişte. Cei care nu se simt ca făcând parte din categoria celor puţini, în zilele de Fecioară se vor
integra într-o masă a nemulţumirii şi durerii. Vor face o selecţie negativă a evenimentelor, chiar
dacă vor încerca să se bucure de lucrurile mici. Orice încercare are la finalul ei o dezamăgire, o
nemulţumire care, explorată, se poate transforma într-o înţelepciune de viaţă, însă doar dacă
individul depune un efort suplimentar, adică doar dacă urcă de unul singur, fără o susţinere anume,
pe un vârf foarte înalt al înţelegerii.
Din acest punct de vedere zilele de Balanţă, cuprinse între seara zilei de 17 şi dimineaţa zilei
de 20 februarie, sunt zile de risipă. Oamenii vor căuta să compenseze teama sau inhibiţiile pe care
le-au dezvoltat anterior şi vor urmări să se implice în activităţi care să se opună efortului sau
stresului din ultimele zile.
Un moment foarte special al acestei decade este momentul de 19 februarie când Luna va
participa la construirea unei cruci cosmice cardinale. Prin această dispunere Luna va genera o altă
serie de acţiuni decât ceea ce a traversat până acum. Ele vor semăna pentru că o parte din conţinutul
acestora va fi orientat împotriva a ceea ce am îndurat, am suferit sau am înghiţi în ultimele zile. În
realitate, lucrurile se îndreaptă către o altă finalitate şi încurajate în această direcţie ele vor reuşi să
pună o bază solidă după ce distrug ceva. Evenimentele zilei de 19 februarie sunt explozive,
puternice, agresive şi vor avea o aparență stranie. Cu cât vor fi mai indiferenți faţă de ceea ce se
întâmplă în jur, cu atât vor reuşi să distingă mai mult impresii, lucruri, obiecte, relaţii demersuri
utile, resimţind toate aceste direcţii că pe nişte surse de vindecare, de detoxifiere sau de regenerare.
A doua decadă a lunii februarie devine, aşadar, expresia forţei dezvoltată în raport cu
celălalt. Vom încerca prin relaţii să ne punem alte baze, mai solide. Însă această încercare va
comporta urcuşuri şi coborându-şi într-un timp foarte scurt, aşa cum nu ne-am aşteptată la începutul
acestei perioade analizate. Nu pentru că în general relaţiile interumane sunt complicate, ci pentru că
acest trigon între Junon şi Saturn care se împlineşte în această a doua decadă scoate la lumina
ambiţii şi dorinţe de putere care nu au ce căuta în relaţiile de factură afectivă. Atunci când relaţiile
se bazează pe puterea de influenţă, ele se îndreaptă de fapt către episoade negative, stresante, către
mânie sau le ţine blocate pe acestea în vicii, în egoism sau în comportamente deviante.
Una din trăsăturile caracteristice ale acestui interval este aceea că oamenii sunt puşi să
decidă pentru ceilalţi sau să facă faţă unor situaţii fără a fi pregătiţi, fără a avea calificarea necesară
ori fără a avea toate datele. Situaţia va exploda în momentul în care individul va realiza că ceea ce
va spune sau face va rămâne în istorie. Anumite lucruri pe care le gândeşte el vor trece prin criză ori
nu vor fi apreciate pentru că sunt ale sale. Însă aceste elemente de culise, la care participă şi pe care
nu le cunoaşte sau nu le vede în mod direct, vor traversa anumite modificări sau schimbări după
care vor rămâne definitiv în istorie ca episoade decisive, ca momente de cumpănă în existenţa unui
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individ sau în desfăşurarea unor procese specifice unor grupuri de apartenenţă. Cei care vor da
dovadă de control şi de stabilitate în traseul pe care şi l-au ales în acest interval sunt cu adevărat
fiinţe mature, sunt cu adevărat fiinţe remarcabile.

A TREIA DECADĂ (21-28 februarie 2014)
Descoperirea legăturii dintre raţiune şi suflet prin adoptarea unor
atitudini categorice, a unor deziderate clare care nu lasă loc de
interpretări
Subiectivism. Erori prin îndeplinirea urgentă a dorinţelor. Nevoie de clarificare. Criza care
porneşte din dezordine internă. Apel la subconştient. Sentimentele sunt restrictive. Teama de eşec
întreţinută de o restricţie. Noutate prin preschimbare. Invadarea intimităţii ca finalitate a unor
demersuri vechi. Nevoie de susţinere din partea familiei sau a prietenilor apropiaţi. Exploatare
abuzivă. Oscilare între abuz şi sărăcie. Imaginea socială prioritară. Revoltă. Suprasolicitare.
Conspiraţie pentru identificarea unui ţap ispăşitor. Aşteptări prea mari din partea auditoriului.
Nevoie de mobilitate mentală. Învăţare cu efort. Vulnerabilitate pe judecată. Autosuficienţa.
Blazare. Se depăşeşte ceea ce este foarte vizibil. Evenimente care ne conving că norocul ne-a
părăsit. Succes prin ignorarea tentaţiilor. Graţie prin autocontrol. Nevoie de concret.
Cea de-a treia decadă a lunii februarie nu este atât de agresivă aşa cum a fost decada a doua,
nici nu ne bulversează atât de tare cu direcţii pe care să nu le înţelegem foarte clar sau care să nu ne
mulţumească cu rezultatele pe care le au programate pentru individ. A treia decadă se axează mult
pe împlinirea unor deziderate clare, prin consumarea unor evenimente care nu lasă loc la prea multe
interpretări, atât în sensul pozitiv prin împlinirea sextilului dintre Pluton şi Junon, chiar în prima zi a
acestei decade sau prin împlinirea trigonului dintre Junon şi Lilith, pe 24 februarie, apoi în 26
februarie prin împlinirea sextilului dintre Pluton şi Chiron, urmând ca tot în ziua de 26 februarie să
avem parte de un eveniment special pentru această lună – intrarea lui Junon în Berbec.
Toate aceste unghiuri ne creează direcţii clare, ne îndreaptă atenţia către direcții care pot fi
rezolvate prin contact direct, prin logică, prin argument ori prin intervenţia în forţă, pe baza unor
metode care şi-au dovedit până acum eficiența. Chiar din prima zi a acestei decade Luna se va afla
în Scorpion, în cădere, într-o zodie care o motivează să întoarcă orice element în avantaj propriu, ea
aflându-se, de altfel, în conjuncţie cu Saturn şi va căuta ca aceste elemente care trebuie să
evidenţieze individul, să devină trainice, etaloane pentru etapele următoare pentru ceilalţi indivizi.
Conjuncţia Lunii cu Saturn înseamnă de fapt şi traversarea Lunii prin fereastra trigonului cu Lilith,
iar asta înseamnă că elementele care susţin individul pentru o mai bună inserţie socială, s-ar putea
să conţină anumite erori ori să fie marcate de subiectivism. Acest element, pe lângă celelalte care
sunt programate a se împlini în aceste zile de Scorpion (Luna în Scorpion) şi care urmăresc de
asemenea promovarea individului ca într-o ultimă etapă în vederea îndeplinirii dorinţelor (Marte se
afla pe ultimul segment al zodiei Balanţa) realizeaza o legătură între intenţiile individului de acum
şi cele din decadă anterioară, cele care l-au bulversat atât de mult.
Mesajul acestei decade este marcat de această nevoie de claritate, de această nevoie de a
vedea şi lucra cu lucruri foarte bine conturate, evidente pentru a contrabalansa ceața sau indecizia
ultimelor 10 zile. Conjuncţia Lunii cu Saturn, la acest început de drum al acestei decade, aduce, pe
lângă trigonul Lunii cu Lilith, şi împlinirea sextilului cu Venus sau a trigonului cu Junon,
implicându-se, astfel, cu acestea două, în conturarea unui triunghi minor. Nu trebuie să neglijăm
faptul că Venus se află în careu cu Marte, iar asta înseamnă că tot ceea ce ţine de sfera intimă, de
dorinţele personale trec printr-o criză. Nu vom aprofunda mult direcţiile la care vom lucra acum, nu
ne vom consuma prea multă energie pentru acestea deoarece triunghiul minor, cu Venus focar îi
invită pe oameni să-şi selecteze evenimentele în toate aceste zile şi să ţintească foarte sus. Aceasta
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este de fapt o componentă a aspiraţiei şi a nevoii de a lucra cu lucruri concrete. Adică a ne stabili o
ţintă foarte clară şi a urmări să lucrăm doar cu elementele care o reprezintă. Având un Venus în
Capricorn care se desprinde încet, încet de conjuncţia cu Pluton şi deci având un fond afectiv cu
puternice informaţii extrase din adâncul subconştientului, legate de fricile cele mai puternice, de
mijloacele cele mai dure pe care trebuie să le folosim pentru atingerea scopului, individul se simte
cumva constrâns să apeleze la un fond mental. Soarele se apropie de Neptun, urmând ca în acest
interval să şi împlinească o conjuncţie, iar Mercur, până la finalul lunii, se va afla în continuare în
mers retrograd. Asta înseamnă că personalitatea şi ideile care o susţin se îndreaptă către o
preschimbare afectivă a personalităţii. Ne încearcă o viziune de ansamblu prin informaţiile pe care
le-am descoperit ca şi cum traumele sau nemulţumirile ori caracterul restrictiv impus anumitor
sentimente să fie văzut ca o cheie în rezolvarea multora dintre complicaţiile sociale. Conjuncţia
Soarelui cu Neptun înseamnă şi trigonul acestuia cu Capul Dragonului şi, evident, implicarea
Soarelui pe o cale ocolitoare, adică prin intermediul lui Marte şi al Capului Dragonului, într-o
relaţie directă cu Luna neagră.
Restricţia sentimentelor, selectarea lor pe principiul traumelor sau a experienţelor nefericite
(doar în privinţa sentimentelor nu şi a ideilor) va fi, aşadar, un element complicat a acestei perioade
şi factorul care ne va induce în eroare cel mai mult. Nu trebuie să uităm că Venus, având un rol
important în relaţia cu Junon, cea care va da un sens pozitiv experienţelor de viaţă, îşi extrage din
relaţiile sociale prin această analiză pe care a făcut-o ea însăşi, o dimensiune nouă, aceea pe care
Junon a preluat-o de la Lilith prin trigonul pe care îl împlineşte cu aceasta. Pe 24 februarie se atinge
şi faza maximă a acestui unghi între Luna neagră şi Junon urmând ca în preajma acestei zile, adică
în acest interval pe care-l analizăm, să avem confirmări asupra faptului că restricţia sentimentelor
ori restricţia persoanelor, separarea de o anumită generaţie ori de mesajul unei anumite generaţii
este o alegere foarte bună pe care am făcut-o. Acestea sunt, de altfel, elementele de factură internă,
intimă care ies încet şi timid pe zona publică, care-şi caută locul pe sectorul social pentru a-i oferi
individului o perspectivă clară, o direcţie lucidă asupra acţiunilor în care se implică ori asupra
direcţiilor pe care le are de parcurs în viitor.
Pe zona publică ne aşteaptă însă împlinirea unui careu în T la care participă doi malefici
(Uranus şi Pluton) şi care îl implică de ceva vreme şi pe Jupiter. Se activează careul dintre Uranus şi
Jupiter, iar asta înseamnă că această configuraţie devine dintr-odată vedetă şi va avea tendinţa de a
domina toate celelalte unghiuri sau configuraţii care se împlinesc prin impactul planetelor
individuale ori prin participarea acestora la direcţii importante pentru individ sau pentru grupul său
de apartenenţă. Împlinirea acestui careu în T cu Uranus focar înseamnă şi definitivarea unor
demersuri sociale, înseamnă preschimbarea unor mijloace de administrare a unor resurse sau
lansarea unui produs prin folosirea căruia să se ajungă acolo. Cei care vor ieşi pe zonă publică fără a
fi căliţi, maturizaţi prin analizele pe care şi le vor face în intimitate ori în sfera familiei, cu prietenii
apropiaţi, adică ajutaţi de fiinţe care-i menajează, vor avea de parcurs evenimente destul de
neplăcute în care tot ceea ce este bun şi care a fost învăluit într-o speranţă, aceea de a-i oferi
individului un anumit statut în viitor se risipeşte ca printr-o minune. Careul lui Jupiter cu Uranus
înseamnă administrare greşită de valori sau intervenţia printr-un factor administrativ în fondul
privat al unui individ, poate chiar imixtiune ori invadarea intimităţii fără a urmări să facă ceva
anume cu informaţiile respective. Se urmăreşte distrugerea unei structuri ori agresarea acesteia, nu
neapărat compromiterea elementelor care o compun. Distrugerea structurii prin compromiterea
acesteia, slăbirea unui element de rezistenţă din arhitectura unui popor sau a unei generaţii
reprezintă ținta acestui unghi.
Împlinirea acestui unghi de asemenea în ceea ce priveşte viaţa socială sau mecanismele
vieţii sociale înseamnă o nouă etapă a unei crize. Criza prin administrarea unei valori generată de
analize eronate asupra factorului social. Pe acest unghi sunt lansate din nou mesaje legate de criza
financiară, de o criză de valori, imobiliară, criza în extragerea unor zăcăminte din subsol, dar şi
prin modul cum sunt ele folosite în tehnologiile aflate acum în uz. Dacă individul este imatur şi nu
are susţinerea cercului restrâns de prieteni sau nu are susţinerea familiei, atunci când iese pe zona
publică şi întâlneşte aceste energii care îl încearcă, va trece în extrema cealaltă.
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Careul lui Jupiter în exaltare şi Uranus din Berbec poate aduce teama de sărăcie într-un
punct extrem de delicat, neplăcut, de agresiv formulat sau la fel de agresiv implementat. Suntem în
fereastra trigonului dintre Soare şi Jupiter, iar asta înseamnă că mijloacele la care vom apela vor fi
eficiente, corecte şi vor administra o experienţă anterioară în care s-a făcut dovada eficienţei.
Metodele folosite pentru a ne însuşi de pe zona publică ceva, a cumpăra obiecte preţioase, case, de a
ne achiziţiona lucruri în ideea că vine un val de scumpiri ori că ele nu vor mai exista pe piaţa
sugerează un mecanism susţinut de o ideea clară şi o experienţă anterioară în care s-a-ntâmplat
acelaşi lucru.
De această dată Jupiter, opunându-se lui Pluton, nu ne va lăsa loc la prea multe interpretări.
Ceea ce vom vedea va fi clar, iar schimbarea nu va permite un joc al ideilor sau o plajă prea mare a
acţiunilor. Nu avem de ales decât între două variante. Intrăm în febra cumpărăturilor, ori în febra
crizelor ori alegem să nu credem absolut deloc în ea, aşteptând vremuri mai bune, momente
speciale, cele care vor veni începând din aprilie 2014 cu împlinirea unui nou careu între Jupiter şi
Uranus, adică ne aduce consumarea unei noi etape a acestor unghiuri. Acum Jupiter este retrograd şi
teama de a nu pierde un statut, un drept, de a nu fi dat la o parte, de a trăi în continuare în condiţiile
în care s-a trăit până acum reprezintă un element peste care individul nu poate trece.
Având această idee la baza acţiunilor sale, va alege să nu mai cântărească suficient de mult,
nu va fi raţional, nu va uza nici măcar de logică, ci se va lua numai după ceea ce va fi foarte
evident.
Zilele de Săgetător (Luna în Săgetător) aduc o putere specială planetei Jupiter din Rac şi ne
pun în faţa unor ipostaze care iau înfăţişarea unor sinteze. Rememorarea, retrăirea unor episoade pe
care le-am crezut depăşite, fac parte din secvenţele pe care le vom traversa în aceste zile, adică de la
mijlocul zilei de 22 februarie până în după amiaza zilei de 26 februarie. Se va pune, în felul acesta,
accentul foarte mult pe imaginea socială. Jupiter din Rac îl va convinge pe individ că imaginea
socială, aceea spre care tinde sau pe care şi-a consolidat-o deja este elementul pentru care trebuie să
lucreze, să muncească, să se sacrifice ori în care să investească timp, bani sau relaţii. În realitate
această informaţie pe spaţiul public reprezintă şi elementul care ne va mobiliza în direcţia celor mai
mari încercări. Aceste încercări nu sunt mai mari faţă de ceea ce am traversat de la începutul lunii
până acum, însă sunt foarte intense, puternice, ne mobilizează mult în direcţia valorificării unui ţel
sau a selecţiei evenimentelor, vom spune noi, după reperul care este cel mai clar, cel mai vizibil sau
cel mai raţional. Cei care nu sunt pregătiţi să dea piept cu încercările majore ale vieţii se vor
îndrepta cu paşi repezi spre o dramă personală. Conjuncţia Soarelui cu Neptun înseamnă inspiraţie,
deschidere, sensibilitate şi suprapunerea acesteia peste careul în T pe semne cardinale cu Uranus din
Berbec focar înseamnă confruntarea cu un episod care bruschează sentimentele ce desconsideră
inspiraţia ori care îl supune pe individ unor mijloace sociale, complicate negative, indecente sau
foarte agresive. Termenul de revoltă este cel mai potrivit pentru a sublinia această luptă dintre
nevoia de confort, de izolare, de intimitate şi necesitatea de a face faţă unei confruntări puternice pe
spaţiul public. Acestea vor aduce mari complicaţii şi tulburări liderilor, aceia care trebuie să se
împartă între viaţa de familie şi funcţia ori demnitatea pe care o au în zonă publică, le va complica
foarte mult viaţa celor care își atribuie roluri de profesori, de ghizi, de îndrumători, pentru că
Jupiter, având un mers retrograd, pune la muncă atât profesorul cât şi elevul pentru a descoperi
împreună soluţia problemei.
Acest conflict este întreţinut de faptul că Venus şi Marte în această perioadă sunt în careu şi
orice aşteptări pe care le avem din sfera intimă ori din prieteniile sincere, ne vor îndrepta cu paşi
repezi către dezamăgire. Dacă urmărim impactul acestor planete individuale pe această problemă
vom vedea că ele sunt coordonate de Saturn pentru că pe Cer acum se desenează o Nicovală în care
protagoniştii sunt Marte, Saturn, Venus şi Mercur. Alături de Marte se află Capul Dragonului,
alături de Saturn se află de o bună bucată de timp Luna, iar alături de Pluton se afla Venus, situată
acum la limita maximă a toleranță admisă pentru conjuncţie, ce încă mai păstrează o parte din
lecţiile de viaţă, din traumele pe care le-a preluat din conjuncţie. Toate aceste elemente care se
susţin pe careuri (Venus-Marte şi Mercur-Saturn) pun o mare greutate pe elementul individual,
adică îi cer individului o atât de mare pricepere şi măiestrie încât acesta va trebui să fie perfect în

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

47

intenţiile sau acţiunile sale pentru a evidenţia conflictul dintre o viaţă personală tumultuoasă şi
nevoia de o recunoaştere socială. Putem să aducem aici în discuţie ideea de ţap ispăşitor, de
persoană care să preia întreaga răspundere a unei conjuncturi, să şi-o atribuie fără a avea vreo vină
sau fără a avea vina pe care şi-o revendica. De asemenea, putem să invocăm ideea de conspiraţie
pentru că elementele individuale în continuare sunt agresate de o planetă colectivă de parcă orice
factor personal, intim, este supravegheat, este consemnat undeva într-un registru, într-o listă, sigurul
care nu participă printr-o conjuncţie împlinită acum sau de care abia s-a desprins este Mercur, iar
acesta este legat de mersul său retrograd prin Vărsător, ceea ce înseamnă că adera la toată această
dizarmonie de bună voie. El se afla însă în careu cu Saturn şi orice urmă de înţelegere şi seriozitate
sau de disciplină dispare pentru a face loc împlinirii unei dorinţe pe care acum o vedem
disproporţionat.
În felul acesta, zilele de Săgetător capătă o dimensiune prea mare în comparaţie cu
aşteptările pe care le avem. Zilele de 22, 23 şi 24 februarie, cât Luna va fi în Săgetător, îi va duce pe
oameni în faţa unei dreptăţi false. Ei o vor îmbrăţişa, o vor promova şi o vor susţine cu episoade din
existentele lor, cu secvenţe din vieţile lor pe care nu vor putea să le explice suficient. Se vor aştepta
ca aceste episoade de viaţă să vorbească de la sine, să convingă auditoriul prin înşiruirea faptelor,
însă acest lucru nu se va întâmpla. Societatea are mari aşteptări de la individ, iar individul nu
trebuie doar să-şi prezinte certificatele, diplomele, blazoanele sau pur şi simplu să expună într-o
înşiruirea logică evenimentele vieţii pentru a fi acceptate, ci ele trebuie acceptate sau făcută o
selecţie astfel încât produsul final care este oferit societăţii să fie gata elaborat, clar, să fie de o
logica imbatabilă.
Toate aceste elemente care vor încerca să facă o legătură prea bruscă între elementele
personale şi cele publice vor fi în 23 februarie sursa de slăbiciune, boală, îndoială sau de regret. În
această zi Luna din Săgetător va împlini un careu cu Chiron şi lucrurile pe care ieri le-am văzut ca
fiind inofensive, azi devin complicate, cu atât mai mult cu cât Venus, începând din această zi, va
participa la opoziţia cu Luna neagră şi, în felul acesta, se va construi pe cer din cele două unghiuri
(careul Luna-Chiron şi opoziția Venus-Lilith) o cruce. Asta înseamnă că lucrurile pe care nu putem
să le soluţionăm sunt păstrate în intimitate, sunt ţinute într-un buzunar secret, acolo unde ele vor
creşte şi unde vor activa un program pe care oamenii îl vor gestiona foarte greu. Acest program este
tangent la orice formă de autodistrugere pe care o persoană doreşte să o abordeze atunci când se află
în faţa unui obstacol. Autodistrugerea nu se aplică doar propriei persoane, prin dezvoltarea unor boli
cumplite, ci şi prin întreţinerea unui mecanism de negaţie sau de autopedepsire în care individul îşi
spune lui însuşi Nu am dreptul la asta, Nu merit sau Trebuie să sufăr ca să primesc. În felul
acesta, oamenii se vor întoarce în această perioadă la fundamentul vieţii, la ceea ce este important
pentru ei şi vor căuta să facă o legătură mai mult sau mai puţin carnală între dorinţele fizice şi
idealurile spirituale. Legătura s-ar putea să implice invocarea unor elemente abstracte, cele care ţin
de evoluţia spirituală, de tehnici de channelling, de inspiraţie ori de procedee de meditaţie ori de a
lucra cu energia. Luna din Săgetător este direct răspunzătoare de necesitatea individului de a ignora
o stare de fapt pentru a o înlocui cu propria viziune. În felul acesta, comportamentul cere o
mobilitate excepţională atât în ceea ce priveşte exprimarea prin cuvinte, prin gesturi, cât şi în ceea
ce priveşte mobilitatea mentală. Riscul ca această stare de fapt va întuneca mintea individului este
foarte mare şi toate acestea pornesc de la premiza că boala este un semn de care trebuie să ţină cont
înaintea tuturor celorlalte elemente. Gândind aşa, persoana nu va mai considera că, depăşind un
obstacol de natură relaţională, accede la un nivel superior al societăţii, ci va considera vă evoluează
doar dacă îşi învinge durerea, doar dacă este stăpână pe toate aceste semnale care vin din fizic şi
care blochează de la bază accesul individului la o gândire structurată sau la una foarte aerisită,
marcată de jocul cu informaţiilor abstracte sau cu energiile.
De acolo de unde ne va veni semnalul că boala este importantă, tot de acolo ne va veni şi
semnalul că persoana care ne face recomandarea cea mai bună are şi competenţa necesară şi că mai
ales îi vedem acesteia recomandările disproporţionat, doar prin bune intenţii, doar prin speranţa
noastră de a înlătura sursa durerii sau cauza problemei. Ceea ce se întâmplă acum, în a doua zi de
Săgetător, este semn de contact cu marile încercări ale vieţii. Opoziţia lui Venus cu Lilith vizează
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procesul de acumulare al informaţiilor, tot ceea ce este calm, liniştit şi urmăreşte să agaseze toată
experienţa pe care Venus a acumulat-o în contactul cu Pluton, adică tot ceea ce ne va folosi cu
adevărat atunci când ieşim în zonă publică. Cei care se lasă pradă acestei tentaţii, atunci când vor
ieşi pe zonă publică vor face confuzii grave, se vor comporta ca acasă, ca în sufragerie, ca în
dormitor, se vor comporta nepotrivit, poate chiar necuviincios, dovedind că nu au înţeles nimic din
experienţele ultimelor săptămâni şi că au nevoie să fie din nou trimişi la reeducare. În realitate, ei îşi
amintesc ceea ce au trăit, nu au uitat experienţele pe care le-au parcurs însă aceste zile de Săgetător
sunt prea intense şi puternice pentru oamenii care nu reuşesc fără susţinere să facă o selecţie a
informaţiilor pe care le deţin. Asta înseamnă că va fi o perioadă foarte complicată pentru elevi,
pentru cei care învaţă, pentru cei curioşi, pentru cei care urmăresc fenomenul social şi deopotrivă
pentru cei are sunt creatori de valori pentru că şi ei, la rândul lor, sunt oameni şi trebuie să facă faţă
transformărilor sociale chiar dacă din altă postură.
Cei care lucrează cu energia, care sunt obişnuiţi să folosească instrumentele abstracte de
cunoaştere vor avea în aceste zile de Săgetător o fereastră foarte larg deschisă către a corecta reacţii
involuntare din trecut când au avut tendinţa de a acumula excesiv. Se vor arăta foarte generoşi,
foarte deschişi, total lipsiţi de simţul acumulării, însă extrem de vulnerabili atunci când sunt
judecaţi, criticaţi ori când nu le este recunoscută o trăsătură morală sau educaţia în sine.
Mulţi dintre aceştia fac parte din categoria celor care sunt creatori de valori şi pe această
ramură sunt încercaţi, mobilizaţi, în această direcţie sunt constrânşi de conjuncturile astrale ale
acestei perioade să facă apel la experienţele anterioare când au simţit sau au fost încercați primind o
informaţie pentru a dovedi că pot să o transfere în modul cel mai curajos şi limpede cu putinţă.
Venus în opoziţie cu Lilith aduce o mare problemă celor care transferă informaţii, care transfera
valori, care primesc mesaje din subtil sau din mediile superioare şi pe care trebuie să le moduleze
într-un mod cât mai uşor de înţeles și adecvat pentru celelalte categorii sociale. Va exista tendinţa
de supraapreciere, ca aceştia să se creadă mult prea importanţi, prea valoroşi, prea puternici,
atotştiutori şi să cadă în păcatul autosuficienței, să se blazeze şi prin aceste atitudini vicioase să
impurifice mesajul pe care trebuie să-l transmită. Nici nu-şi vor da seama că acest lucru se va
realiza la o mare intensitate. Făcând apel la trecut, realizează că evenimentele, aşa cum s-au
desfăşurat ele, sunt cunoscute în detaliu, că nu s-a pierdut nimic, ci doar modul de comunicare al
acestora, de transfer, este neadecvat, greşit său conţine o eroare mică pe care cei care primesc
informaţia, explorând-o, să denatureze sensul lor real.
Avertismentul va merge mult în această direcţie pentru că Luna va împlini un trigon cu
Uranus şi va exista încredere în sine, va exista multă determinare pe această condiţionare venită pe
filiera semnalelor distorsionate legate de sănătate sau de echilibrul psihoemoţional. Cu alte cuvinte
oamenii se vor simţi privilegiaţi să depăşească toate aceste elemente cu atât mai mult cu cât ele sunt
mai vizibile sau dacă nu sunt aşa vor ieşi pe zona publică şi le vor provoca pentru a le face vizibile
şi pentru a-şi justifica activitatea, preocuparea, toate aceste acţiuni care fac o legătură forţată între
viaţa personală şi cea socială.
Acelaşi context general ne spune că nu este indicat să ignorăm toate aceste mesaje, toate
aceste informaţii pentru că ele fac parte dintr-o raportare psihologică, poate chiar comportamentală,
la anturaj şi avem nevoie de aceste informaţii pe mai târziu, atunci când evenimentele sociale vor
intra pe un alt făgaş, adică atunci când Marte, de pe final de Balanţă, va intra în mersul retrograd
pentru o perioadă suficient de mare de timp, adică 1 martie – 20 mai. Aceste elemente de factură
personală vor fi atunci prea mult dominate de ceea ce ne-a fost refuzat, de ceea ce ne-am dorit şi nu
s-a împlinit ori de ceea ce a luptat cu o plăcere.
Momentul 25 februarie, atunci când Luna se va afla în conjuncţie cu Pluton reprezintă şi
ipostaza în care ne părăseşte norocul, dar acest noroc nu ne părăseşte din propria iniţiativa, ci se
consumă un eveniment nefericit, generat de individ, se face o greşeală, o gafă, oamenii îşi spun
cuvinte care nu ar trebui sau pur şi simplu anumite relaţii ori demersuri sociale ies din uz. Ceea ce
se continua, se va derula cu mare efort, la o mare intensitate şi prin mijloace neconvenţionale. De
asemenea în această zi de 25 februarie se va face apel la ceea ce s-a-ntâmplat în decada anterioară,
adică în urmă cu o săptămână sau chiar două, atunci când Saturn şi Junon au fost într-un trigon
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foarte strâns. Se va face apel la relaţii concrete, la cunoştinţe, la oameni situaţi într-o anumită
poziţie socială, la oameni care au fost puşi în ultima vreme să îndeplinească un rol superior celui
care traversează acum un episod tragic şi care are nevoie de susţinere. Luna în Capricorn nu va fi
dispusă să împartă din experienţele vieţii ei, ea va dori să acumuleze, iar această informaţie se
poate extinde şi în alte segmente îndemnându-i pe oameni să distrugă acest echilibru între a dărui şi
a primi şi să înlocuiască cu relaţia dintre ataşament şi indiferență.
Relaţiile dintre generaţii sunt, de asemenea, supuse unui risc, ca şi cum cei în vârstă au
aşteptat acest moment de penibil în care cei tineri să facă o greşeală pentru a le spune Am ştiut eu
că aşa se va întâmpla!. Acest lucru se va produce pentru că Soarele se desprinde încet, încet de
Neptun şi se apropie de Chiron, adică se apropie de acea ipostază pe care acum câteva zile, când
Luna se afla în Săgetător, s-a consumat. Acum se apropie de motivul social al bolii, de dovada
socială a faptului că individul a ales să trăiască într-un mediu ostil sau că nu a reuşit încă să se
integreze. Încet, încet, Luna se apropie de acest complex de factori care ne vine din Peşti şi cu
fiecare zi oferă o dovadă în plus a faptului să nu a fost timp suficient pentru a asimila o experienţă
ori pentru a înţelege care este cauza suferinţei, pentru că în fiecare zi se întâmplă câte ceva, fiecare
zi vine cu ceva nou sau fiecare interval de aproximativ două sau trei zile, cât îi trebuie Lunii să
treacă dintr-o zodie într-alta vine cu o nouă energia, cu noi îndemnuri, cu noi dorinţe ori cu noi
dezamăgiri.
Pe acest fond al preschimbărilor complexe, ipostaza de o zi sau două în care ar fi trebuit să
învăţăm să înţelegem lucruri pe care alţii le învaţă sau le înţeleg într-o viaţă întreagă vor părea
unora hilare. Chiar dacă marile evenimente sunt agresive, puternice, centrate acum pe ideea de
gestionare a unui fond, de risipă ori de acumulare a unui patrimoniu ori, pe partea cealaltă, pe
necesitatea de a investi într-o relaţie ca într-o afacere ori de a economisi excesiv pentru a ne pregăti
pentru zile mai rele, există şi momente fericite care să încarce de mulţumire atunci când individul
îşi închide simţurile care sunt orientate către exterior, rămânând orientate doar spre sfera intimă.
Asta se întâmplă în 26 februarie când Luna şi Venus vor fi în conjuncţie şi când, dacă Luna va
ignora opoziţia cu Lilith, adică va evita tentaţiile care vine din zonă publică, îşi va închide circuitele
faţă de tot ceea ce vine din exterior, va reuşi să trăiască un moment de rafinament, de graţie, de
deschidere într-un mod foarte plăcut şi unic.
Tentaţia de a ieşi pe zonă publică este însă foarte mare pentru că ea se realizează din
aproape în aproape, adică Luna fiind în conjuncţie cu Venus va trimite către Saturn şi Junon două
sextile care ţin, de asemenea, de sfera intimă, ce nu reprezintă aspecte care să se adreseze în mod
exclusiv relaţiei individului cu societatea. Însă atunci când se va încerca fie şi numai de curiozitate
explorarea tuturor elementelor pe care le trăieşte un individ, adică de a vedea dacă este sau nu real,
de a primi un feed back minim printr-un salut, printr-un email, printr-o întâlnire foarte scurtă ca
durata ori printr-un schimb fără un contact direct, atunci lucrurile se vor situa pe filiera trigonului
dintre Saturn şi Junon, adică ele vor ieşi pe zonă publică şi producându-se acest fapt, exprimându-se
în exterior, Luna va fi compromisă iremediabil de opoziţia sa cu Lilith, care abia aşteaptă să o vadă
greşind, şi vom descoperi că ceea ce am trăit în intimitate s-a risipit, s-a dus, nu este real, nu poate fi
real, ci doar o halucinaţie, ori se bazează pe elemente incomplete.
Trecând în Vărsător, Luna va întări această componentă a conversaţiei denaturând-o şi mai
mult pentru că va avea de traversat o conjuncţie cu Mercur care este retrograd de câteva săptămâni
şi care îşi va atinge etapa finală a retrogradării sale cu puţin timp înainte ca Luna să treacă în Peşti,
în ultima zi a acestei luni.
Ultimele zile ale acestei luni vor fi zile de Vărsător (Luna în Vărsător), când se va face apel
la ceea ce s-a-ntâmplat în perioada în care a trecut prin acest semn, dar mai ales la acele ipostaze
alese de individ fără o logică anume, la acele situaţii bizare care au pentru individ o logică aparte
însă ea nu va putea fi niciodată explicată, justificată, demonstrată ori oferită celorlalţi ca element de
referinţă.
Ultima decadă a acestei luni devine, aşadar, un interval în care vom fugi după elemente
concrete însă aceasta goană după concret se bazează totuşi pe o anume experienţă de viaţă şi îi va
încerca mult pe cei tineri ori pe cei care nu au acordat până acum importanţa cuvenită maturităţii.
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Cei care sunt superficiali, care nu bagă în seamă elementul disciplină, vor primi o lecţie dură în
aceste ultime zile ale lunii februarie fiind constrânşi să facă alegeri dificile, complicate, agresive sau
categorice între viaţa privată şi cea publică. Fiind superficiali şi neavând o bază solidă care să le
permită realizarea unei legături între cele două segmente ale vieţii, indiferent ce vor alege vor fi
dezamăgiţi. Finalul lunii accentuează opoziţia dintre Venus şi Lilith şi îi pune pe oameni în postura
de a se minţi pe iei înşişi, ajungând în situaţia penibilă în care şi ei să creadă aceste fabulaţii. Zilele
de Vărsător (Luna în Vărsător) încurajează această dezordine mentală însă revenirea lui Mercur la
mersul direct, chiar în ultima zi a lunii, dă semne că lucrurile vor intra în normal. Da, ele vor intra în
normal din punctul de vedere al informaţiei, al comunicării, al mobilităţii valorilor sau chiar al
inspiraţiei, celelalte vor fi abordate cu mai multă timiditate deoarece, chiar din prima zi a lunii
martie, Marte va intra în mers retrograd până pe 20 mai şi va aduce o altă formă de inversiune,
aceea care ne va veni dintr-o zonă a plăcerilor şi a dorinţelor, însă nu exprimate în mod direct
pentru că vor fi permanent raportate la plăcerile şi dorinţele altuia.
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MARTIE
CĂUTAREA ADEVĂRULUI
REPERE ISTORICE NEGATIVE

REPERE ISTORICE POZITIVE

· 1035 – Regele viking Knut cel Mare, unul dintre cei mai · 1289 – Întemeierea universității din Montpellier
importanți conducători din Evul Mediu, moare. Regatul său · 1781 – Apare prima ediție a Criticii ratiunii pure de I.
(Anglia, Danemarca, Norvegia și părți din Suedia) se Kant
destramă;
· 1775 – În urma unei convenții turco-austriece, Poarta
cedează imperiului Habsburgic Bucovina. Domnul
Moldovei a protestat vehement, dar fără rezultat. Acest
teritoriu va reveni României abia în 1918.
DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
1. Marii inițiați – Eduard Schure

Opt sunt marii iniţiaţi ai lui Edouard Schuré: Rama, Krişna,
Hermes, Moise, Orfeu, Pitagora, Platon şi Iisus. Copii ai timpului
lor, ei revelează, în fapt, unul şi acelaşi adevăr: puterea neistovită
a sufletului uman, capacitatea lui de a accede la realităţi sublime,
drum închis unui profan. În vremuri de restrişte, ei sunt cei care
se ridică prin forţă interioară pentru a comunica adevărurile de
care erau pătrunşi. Pe de o parte, Rama, cu un cult al strămoşilor
bine înrădăcinat, cu credinţa în puterea cuvântului uman, în
rugăciune şi în reîncarnare, profet al lui Agni, eternul masculin
sau spiritual creator, pur şi al lui Sâma, eternul feminin, sufletul
lumii sau substanţa subtilă. Apoi Krişna, ivit într-o lume de
magie, ocrotit, de origine divină, însetat de focul celest pe care
nici o pasiune pământească n-o poate domoli; doritor de rătăcire,
de căutare, el propovăduieşte sublimarea, dominarea pasiunilor
care nu sunt decât prevestitoare ale chinurilor viitoare. "Nu este
suficient să faceţi bine, trebuie să fiţi buni. Pentru ca motivul să
rezide în acţiune, ci nu în fructul său".
(Ioana Ristea)
 Ion simţea o vocaţiune obscurã , înrãdãcinatã pentru pãmânt.
Şi era lacom E o vocaţiune, o portretizare, o idolatrie. O
asemenea chemare profundã simte şi Ion pentru posesiunea
pãmântului. Neapãrat, personajul e idealizat, el serveşte un
simbol. Nimic nu face acest ţãran mai rãsãrit, care sã nu poatã fi
explicat prin şiretenie sau încãpãţânare. E o naturã stãruitoare,
premeditativã. Ion are o viaţã animalicã puternicã, plinã de ecou.
Pasiunea lui e o senzualitate. Siguranţa şi unitatea gestului cu
care îşi conduce viaţa prin pasiune la posesiunea pãmântului, şi
la posesiunea femeii are o mãreţie reprezentativã; e poate sinteza
celor douã instincte cardinale, care au asigurat persistenţa
rasei.”
Tudor Vianu – “Arta prozatorilor români”

2. Ion – Liviu Rebreanu

UN FILM...
Labirintul lui Pan (2006) – regia
Guillermo del Toro
(Ivana Baquero, Sergi López, Maribel
Verdú, Doug Jones)

“Spania anului 1944 nu mai este un loc sigur pentru nimeni, cu
atât mai puţin pentru Carmen, o femeie singură ce are deja un
copil, pe Ofelia, şi care este însărcinată şi aşteaptă să nască în
curând. După victoria lui Franco, ea se retrage în nordul ţării,
pentru a-şi însoţi noul soţ, pe Vidal, un căpitan extrem de crud din
armata pro-Franco. Aici Ofelia, în vârstă de 13 ani, va descoperi
într-o noapte ruinele unui labirint, în mijlocul căruia vă întâlni un
faun, care îi dezvăluie faptul că ea este de fapt prinţesa pe care el
o aştepta de foarte mult timp. Pentru a se putea reîntoarce în
regatul ei magic, Ofelia va trebui să treacă de trei probe de foc,
într-o aventură în care realitatea şi magia se confunda.
(http://www.cinemarx.ro)
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PRIMA DECADĂ (1-10 martie 2014)
Căutarea adevărului în diversitate
Trasarea unor direcţii importante pentru întregul an 2014. Răsturnare de situaţie. Femeile sunt
purtătoarele unui mesaj important. Curaj în situaţii care anterior inspirau teamă. Întoarcere din
drum în ultimul moment. Tentaţii. Implicarea în acţiuni care ne provoacă nemulţumire, tristeţe,
durere. Eroare de judecată din precipitare. Lipsa de viziune este sancţionată prin muncă
suplimentară. Victoria este recompensata cu noroc. Acumulările personale supuse unui risc activ
9 luni. Funcţia de conducere îi lezează pe bărbaţi. Compasiune față de cei care traversează
aceeaşi suferinţă. Drama ireală impresionează. Regret. Reînvierea unor greşeli prin rememorare.
Necesitatea desprinderii de trecut. Minciuna ne întoarce către compromis. Cunoaştere spirituală
prin seriozitatea alegerilor şi sinceritate faţă de sine. Ceea ce adjudecăm acum ne va spune cine
suntem.
Luna martie continua seria alegerilor multiple predispusă de 2014 în care fiecare lună devine
practic o nouă etapă în definitivarea acestui concept de alegere multiplă. De această dată, în cea de a
treia lună a anului 2014 alegem să căutăm adevărul. Acum vom avea de parcurs unghiuri importante
ale căror direcţii vor depăşi cadrul celor 31 de zile cât cuprinde acest interval şi se vor întinde, o
parte până în primăvară, iar o altă parte până la vară, reuşind să traseze anului 2014 o direcţie
foarte importantă şi solidă pentru dimensiunea personală a individului. De aceea fiecare este invitat
să facă multiple alegeri, de aceea, fiecare lună va veni cu câte o secvenţă chiar dacă nu tot ceea ce-i
iese în cale este util, constructiv sau benefic.
Această primă decadă a lunii martie împlineşte câteva aspecte importante, cum ar fi intrarea
lui Marte în mers retrograd, chiar din prima zi, intrarea lui Saturn în mers retrograd în a doua zi,
încheierea tranzitului prin Rac a lui Lilith şi trecerea sa în Leu, în 4 martie, intrarea lui Jupiter în
mers direct şi, în ultima zi a acestei decade, pe 10 martie, Lilith din Leu va împlini un careu cu Axa
Dragonului. Toate aceste întoarceri din drum a planetelor prin iniţierea mersului retrograd al unora
sau întoarcerea din drumul pe care l-au parcurs în ultimele luni, adică revenirea la mersul direct a
lui Jupiter, înseamnă răsturnare de situaţie. Această răsturnare de situaţie este motivată acum de
nevoia de a colecta cât mai multe informaţii despre ceea ce se întâmplă în jur, despre oameni,
despre familie, despre puterile pe care aceştia le au sau despre perspectiva evenimentelor în care
suntem implicaţi acum, cu voie sau fără voie.
Prima zi a acestei decade constituie şi una dintre cele mai importante ale acestui interval.
Acum se împlineşte Luna nouă și nu oricum, ci avându-l în preajmă pe Chiron. Începutul înseamnă
o nouă creştere, o nouă deschidere şi întruchiparea unei ipostaze cu adevărat magice. Aflaţi în faţa
unei situaţii atât de rafinate, distinse şi în acelaşi timp atât de puternice, oamenii se vor uita înapoi,
în trecutul apropiat sau în cel depărtat şi vor observă că a sosit momentul să facă anumite schimbări
în viaţă. Pentru că ştim, energia care ne vine din Peşti aduce mai multă independență şi determinare
forţelor feminine, decât celor masculine, adică femeile vor fi mult mai motivate să producă această
schimbare. Practic, ele vor reprezenta pe cele care vor deschide drumul. Vor da tonul evenimentelor
şi vor avea grijă ca, prin mesajul pe care-l transmit, să nu fie singure, să fie înconjurate de oameni
puternici, de persoane cu experienţe solide, de fiinţe care au o experienţă temeinică în spate, în aşa
fel încât aventura să se soldeze cu un rezultat spectaculos.
Nimeni nu poate şti foarte precis care va fi finalitatea, însă mulţi, în funcţie de gravitatea
faptelor de acum, în funcţie de implicarea pe care o vor dovedi, vor spera în schimbări calitative.
Această speranţă în situaţiile nevăzute, ascunse sau în modificarea unor situaţii imposibile, stă sub
semnul acestui trigon pe care Jupiter îl trimite către Luna nouă acum când se apropie de finalul
mersului său retrograd. Mergând înapoi prin semnul exaltării sale (Rac), Jupiter se comportă
asemenea unui prinţ care călătoreşte de-a lungul şi de-a latul împărăţiei sale şi constată suferinţa
poporului. Această ipostază poate fi asemuită cu momentul în care Buddha, ieşind pe ascuns din
palatul său, descoperă că lumea nu este atât de veselă şi de prosperă cum credea. Suferinţa pe care
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am acumulat-o în ultima perioadă a însemnat cunoaştere, iar această cunoaştere este scoasă la
lumină acum şi pusă în slujba modificării unor trasee despre care se spune că nu pot fi nicicum
schimbate. Speranţa moare ultima, spune o celebră vorbă de duh, şi nu se ştie dacă cumva curajul pe
care-l vom dovedi acum, în această perioadă, nu ne va duce în ipostaza în care să sperăm degeaba
până în ultima clipă, să ne expunem situațiilor limită și să nu obținem niciun rezultat. Ceea ce
putem ști, chiar de la începutul acestei decade, este că oamenii vor da dovadă de curaj în situaţiile în
care altădată au dovedit slăbiciune, neputinţă sau retragere. Acum, curajul lor se bazează pe nevoia
de a modifica ceva în cadrul vieţii personale, de a impune o preschimbare fie în aspectul fizic, fie în
cel mental, de a gândi în alt mod sau de a simţi mai adânc, mai profund, mai amplu ori mult mai
vizibil pentru a oferi vieţii o deschidere spectaculoasă. Dacă această îndrăzneală, dacă acest curaj
este pus pe seama trigonului pe care Jupiter îl trimite spre Luna nouă şi, implicit, spre Chiron,
Jupiter, lezat în continuare de opoziţia cu Pluton, ne va face să înţelegem că avem nevoie de resurse
acumulate în condiţii grele. Totul va fi neplăcut și va exista tentaţia de a dezerta, de a ne pierde
capul, de a ne întoarce din drum atunci când mai era nevoie doar de un singur pas sau o jumătate de
pas pentru a rezolva. Acest lucru se explică prin faptul că opoziţia lui Lilith cu Venus primeşte
susținere din trigonul Lilith-Saturn, adică am putea beneficia de o soluţie în relaţiile care, de
asemenea, traversează de ani buni o criză şi care ne-au convins până acum că nu pot fi soluţionate
în niciun fel.
Tentaţiile rămân la fel, vocea unui demon care strigă în urechi Întoarce-te din drum!” sau
Nu mai merge mai departe pentru că drumul devine din ce în ce mai periculos va persista de-a
lungul întregii luni. Acest început determinat de Luna nouă din prima zi duce mai departe acest
stindard şi îi pune pe oameni în situaţia în care să traverseze ipostaze periculoase, să devină
curajoşi, să devină eroi fără să ştie că aceasta va fi finalitatea. Luna martie a acestui an, pentru că ne
îndreaptă spre adevăr prin căutarea sa în diferitele sale ipostaze, folosindu-se de mijloace care, în
general, provoacă nemulţumire, tristeţe, durere, constrângere, o transformă într-o mare vedetă a
acestui an şi, pentru că știm bine care este rolul provocărilor, doar aici vor găsi seminţele unor
reuşite remarcabile.
Primul gând pe care-l vor avea oamenii la acest început de lună va fi de identificarea
soluţiilor miraculoase. Chiar de la început se vor gândi care sunt mijloacele cele mai rapide de a
comporta un succes, de a obţine un obiect valoros, de a obţine piatra filosofală, de a munci mai
puţin. Acest element conturat de dorinţe stranii îi pune pe un drum periculos care îşi va rata
secretele chiar din a doua zi a acestei decade, când Saturn va intra în mers retrograd. În prima zi,
însă, Marte va intra în mers retrograd până în luna mai şi va avea de parcurs un segment important
din zodia Balanță, pornind la drum cu gândul de a-şi recuceri statutul pe care l-a iubit atât de mult,
de a face compromisul cel mai mare, de a sfida elementul cel mai puternic pentru a-l înlocui. Acest
aspect este întreţinut de careul pe care Marte îl împlineşte cu Venus şi la care participă Lilith prin
opoziţia cu Venus şi careul cu Marte. Lilith se află, de asemenea, în careu cu Axa Dragonului şi
nicio inspiraţie nu poate fi obiectivă atunci când în ea este pusă o picătură de dorinţă. Dorinţa este
scoasă la apel şi este considerată principala vinovată. În realitate, dorința este elementul slab, nu cel
care poartă vină, ci breşa de securitate, elementul care-l face pe individ vulnerabil, adică să se
comporte necuviincios, prosteşte şi să nu poată ieşi din această stare penibilă.
Dorinţele vor fi însă ascunse în spatele nevoii de a schimba ceva, de a produce, de a ne
extinde orizontul de cunoaştere, de a colecta informaţii din spaţii foarte mari. Fiind ocupaţi cu
lucruri atât de importante, fiind implicaţi în episoade care vin de peste tot, până şi din spaţiul lunii
februarie, nu vom avea timp să ne investigăm propriile dorinţe şi vom cădea în pacatul
superficialităţii, al erorilor de judecată, al acţiunilor pripite.
Ceea ce se declanşează practic în prima zi a lunii este privit ca un gest necugetat în care un
individ strică un obiect care-i aparţine şi apoi, în cascadă, toate celelalte obiecte care sunt legate de
el cad pradă acestei defecţiuni, nu mai funcţionează, nu-şi mai pot ocupa locul pe care-l deţin până
în momentul acela şi, prin urmare, sunt parcurse ipostaze nefericite în care totul merge de-andoasele sau nu mai funcţionează. Pe această ipostază oameni îşi ridică tot felul de semne de
întrebare gândindu-se în ce mod sunt ei de vină, ei nu şi-au dorit decât să se simtă bine, să fie
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fericiţi, să-şi trăiască viaţa la cotele cele mai înalte, pentru că, în definitiv, este viaţa lor şi fac ce vor
cu ea. Lipsa de viziune, de perspectivă, de înţelepciune, de cunoaştere, de observaţie, sunt breşele
de securitate şi elementele cele mai periculoase care nu sunt luate în calcul şi care aduc dorinţa în
ipostaza în care individul să nu-şi împlinească un moft, să nu se bucure de distracţie, ci să se
condamne toată viaţa, ca, de dragul unei bucurii de moment, să tragă ca robul toată viaţa.
Intrarea în retrogradarea a lui Marte din exil (Balanță) înseamnă lipsa de înţelepciune. Oricât
de multă experienţă de viaţă am acumulat prin retrogradarea lui Jupiter în Rac, oricât de multe am
văzut şi am înţeles în această zi, vom vedea că nu ne-a folosit, că nu ştim să-l utilizăm
corespunzător. Marte se întoarce înapoi şi vrea să câştige inima iubitei, dacă nu o câştigă, vrea să o
forţeze, dacă nu va putea nici una, nici de cealaltă atunci va vrea să simuleze totul, adică să-şi
exercite rolul pe care şi l-a dorit dintotdeauna. Acest rol poate însemna o poziţie privilegiată în
familie, o poziţie lângă o persoană iubită sau o funcţie. Nu contează în ce direcţie merge dorinţă,
important este că ea, dacă nu este îndeplinită, va trebui simulată. Or, luând în calcul că Lună nouă
de azi extinde conştiinţa individului către zone foarte întinse ale manifestărilor sociale, către
realizări mari, către ambiţii la fel de mari, eroarea care intervine în ecuaţie prin intrarea lui Marte în
mers retrograd ar putea să fie pentru unii fatală. Tocmai de aceea este bine să se pună un mare
accent pe înţelepciunea experienţelor anterioare şi oricât de intensă ar fi dorinţa, să nu ne depărtăm
de la învăţături, de la recomandări, sfaturi şi să luăm lucrurile aşa cum se prezintă ele nu cum am
vrea să se întâmple, nu cum considerăm, pe baza unor analize superficiale, că se prezintă.
Sigur, vor fi şi oameni înţelepţi care nu se vor lăsa conduşi de dorinţe inferioare sau care la
primul semnal, cel venit din planul social, se opresc şi o iau pe calea cea bună. Aceştia sunt cei
maturi, cei care au trecut de vârstă de 30 de ani, adică cei care au împlinit cel puţin un ciclul
complet al lui Saturn. Acum, Saturn, prin trigonul cu Lilith, vine şi le povesteşte despre păcatele
tinereţilor, acelea care le-au încălzit sângele în vene şi care i-au pus în faţa unor episoade inedite. În
faţa unor episoade similare, aceste persoane vor şti cum să procedeze şi avertismentul nu li se
adresează lor, ci acelor care, chiar dacă şi-au împlinit mai multe cicluri ale lui Saturn, au refuzat să
înveţe ceva de la viaţa, cultivând plăcerea epuizantă sau dezordinea. Aceştia vor simţi primii
energia îndemnului astral care vine prin Luna nouă în prima zi a decadei şi se vor gândi că în sfârşit
Dumnezeu le-a pus mâna în cap sau le-a ieşit norocul în cale. Da, pe de o parte, se poate spune şi
acest lucru, că le-a ieşit norocul în cale, iar pe de altă ei au de înfruntat o repetare a greşelilor din
tinereţe sau săvârşite cu ani în urmă, cu cel puţin doi ani în urmă, însă în alt mod, cu alte persoane,
cu alte implicaţii şi cu alte costuri.
Intrarea lui Saturn în mersul retrograd are, însă, alte conotaţii. El va avea acest mers înapoi
până pe 20 iulie 2014 când se va întoarce la obiceiuri mai vechi ori la demersuri pe care nu le-a
finalizat pentru a-şi recupera puterea, pentru a cere din nou drepturile ori pentru a dovedi că nu a
fost dat la o parte. Retrogradarea lui Saturn, în general, este dificilă pentru oameni şi presupune
traversarea unei perioade de complicaţii, marcată de lecţii de viaţă, acelea pe care ar trebui să le
considerăm cu toții prioritare și care sunt marcate de incidente neobișnuite, neașteptate, dureroase
ori penibile.
Pericolul nu vine însă nici de la retrogradarea lui Marte din exilul său nici cu retrogradarea
lui Saturn prin Scorpion, ci vine cu intrarea lui Lilith într-un semn al puterii. Lilith în Leu este o
poziţie foarte proastă pentru cei care îndrăznesc spre mai mult, pentru toţi cei care se implică în
relaţii pe baza sentimentelor, pentru toţi cei care doresc să creeze, să se pună în valoarea, să-şi
cultive o imagine personală, un Ego, să urmărească sporirea numărului membrilor familiei, să
adjudece o funcţiei ori să se adreseze unui grup de oameni fie pentru a-şi construi o imagine socială,
fie pentru că are un mesaj şi acesta este rolul pe care trebuie să-l îndeplinească, aceasta este
misiunea sa.
Toate aceste elemente sunt lezate de tranzitul lui Lilith prin Leu, aducând sentimente
confuze, minciuni, tendinţa de a subjuga atenţia oamenilor pentru informaţii false, neadevărate ori
care să le compromită voinţă şi imaginea socială. Leul este un semn de putere şi acum, prin tranzitul
lui Lilith, combinat cu poziţia lui Saturn în Scorpion şi cu retrogradarea lui Marte prin exilul sau
(Balanţa), înţelegem că din acest moment, timp de nouă luni, cât îi trebuie lui Lilith pentru a
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traversa un semn, urmeaza să avem de înfruntat episoade neplăcute, dureroase, foarte complicate
care să ne compromită tot ceea ce înseamnă acumulare personală, cu atât mai mult cu cât ne va
încălzi sentimentele sau ne va îndemna să ne apropiem de oameni. Această principală problemă a
Lunii negre în Leu, va face şi ea un contrast puternic cu tendinţa de a ne separa de grupuri, de
oameni sau de mesajul acestora, problema avuta cât timp Luna neagra a stat în Rac. Acum este
rândul celor cu marcaje în Leu sau în Vărsător (pe axă) să vadă cum este să fii vânat de oamenii pe
care nu-i vezi, cum este să fii recompensat de oameni pe care i-ai plătit prea mult şi care nu şi-au
făcut treabă atunci când a trebuit, cum este să primeşti acum ce nu ai cerut şi cum este să duci în
spate povara unor laude care sunt îmbrăcate într-un ambalaj frumos, dar care în interior compromit
tot ceea ce doreşte să-şi construiască individul din punct de vedere moral. Semnul acesta îi încearcă
pe oameni pe iubirea dăruită, pe tot ce implică căldura contactului sau sinceritate.
Din nou invocăm ipostaza în care un individ a înţeles ceva de la viaţă, a dorit să depăşească
această atitudine duplicitară sau nu a îmbrăţişat minciuna, chiar dacă adevărul s-a-ntors la un
moment dat împotriva sa. Acum minciuna este atâta de caustică, atât de frumos ambalată şi atât de
bine prezentată încât puţini vor fi aceia care îi vor rezista. Întoarcerea lui Saturn prin mersul
retrograd, cumulat cu Lilith din Leu, generează o combinaţie foarte periculoasă pentru cei care
ocupa funcţii de conducere sau, în general, pentru bărbaţi. Prea mult orgoliu, prea multă mândrie,
prea multă vanitate şi această combinaţie este una explozivă. Dacă mai punem şi faptul că din 6
martie Jupiter va reveni la mersul direct ne dăm seama că prima decadă a lunii martie ne aduce în
faţa unei încercări foarte mari a vieţii, nu neapărată prin intensitatea episoadelor, pentru că unele
vor fi chiar greu de perceput în intensitatea lor, cât prin direcţiile pe care le prefigurează.
Dacă printre personajele care participă la aceste mecanisme sunt indivizi care pot vedea în
perspectivă, care au viziune, care nu se tem de adevăr, atunci aceştia vor privi cu grijă către ziua de
mâine şi nu pentru că s-ar teme de ceea ce li s-ar întâmpla lor, ci pentru că uzând de , se tem de
ceea ce ar putea să li se întâmple celorlalţi şi ei nu pot interveni. Aceasta este o altă componentă a
lui Lilith în Leu, aceea de a-l culpabiliza pe individ în situaţii imposibile. Acest interval pe care-l
analizăm ne pune în faţa situaţiilor imposibile cerute, implicit sau nonverbal, de fiecare în parte.
Dorim să producem schimbări în dimensiunea personală şi atunci cerem situaţii imposibile.
Problema va apărea atunci când din exces de zel sau din teama de a ne înfruntă proprii demoni,
propriile probleme, din dorinţa de a fugi de problemele personale (Marte retrograd în Balanţă)
ajungem să-l compătimim pe cel de lângă noi, arătându-ne înţelegători şi deschiși, calzi şi topiţi de
compasiune, pentru simplul fapt că traversează aceeaşi serie de eşecuri. Şi această stare este o iluzie
pentru că un individ care nu se poate ajuta pe sine va avea mari probleme în a-i ajuta pe ceilalţi.
Atunci când nu se poate ajuta pe el însuşi, dar îi ajută pe ceilalţi, el nu este decât un mesager şi
practic ajutorul nu vine prin aportul său, ci el transfera o informaţie creată sau generată în alte
medii sau de altcineva.
Lilith în Leu aduce această confuzie a atitudinii în care individul care nu-şi vede problemele
sale, dar le vede pe alte altora, se arată îngrijorat şi îndurerat de suferinţele celorlalţi. Acest lucru
poate surveni chiar din ziua a doua a lunii martie când Saturn va intra în mersul retrograd, iar Luna
va intra în Berbec. Prin trigonul pe care-l împlineşte cu Lilith îi va încuraja pe oameni cu această
înclinaţie spre fals, spre depersonalizare ori îi va tenta cu atitudinea iresponsabilităţii faţă de
propriile decizii. Li se va părea mult mai confortabil să stea acasă, în faţa televizorului şi să plânga
la un film romantic, să compătimeasca un personaj, li se va părea mult mai interesantă o asemenea
experienţă prezentată dramatic de un regizor inspirat decât să iasă pe stradă şi să-şi aleagă din marea
de oameni pe lângă care trec în fiecare zi un om care are nevoie de ajutor şi să i-l ofere. Drama
ireală va impresiona mai mult decât drama reală şi hrănindu-se practic cu această iluzie oamenii se
vor păcăli că trăiesc.
Avansând în această iluzie, mulţi se vor rătăci, având ca la început impresia unor episoade
grandioase. Vor avea impresia că se lupta cu marile noţiuni ale evoluţiei spirituale, că se află în faţa
unui salt spectaculos, că participă la procesele minunate de transformare a conştiinţei globale, în
timp ce ei nu sunt în stare să-şi combată o banală insomnie. Dacă, în ceea ce priveşte afecţiunea
psihică, indivizii care se află la graniţa dintre normal şi patologic, au frecvent manifestări stranii,
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atunci când natura însăşi se revoltă, când apar manifestări atmosferice stranii (furtună, grindină sau
alternanțe mari de temperatură), devin violenți asemenea condițiilor atmosferice, acum se întâmplă
acelaşi lucru în sfera subtilă: oameni care duc în spate boli ale sufletului, care sunt atinşi de invidie,
răutate, ranchiună, care nu se pot bucura prin sinceritatea sufletului, ci pentru că sunt orbiți de
suferință, nu pot simţi iubirea, decât în față durerii (emoţia pe care o simte un individ atunci când un
căţel şchioapătă şi care rămâne total insensibil atunci când un semen de-al său trece printr-o situaţie
similară, dar nu își strigă durerea pe stradă). Aceştia, în acest interval, au parte de o încercare foarte
mare care va aveni împreună cu careul pe care Lilith il va împlini cu Axa Dragonului. Omul se va
întoarce împotriva sa, împotriva propriei sale naturi, considerând că acesta este adevărul care
trebuie să-l îmbrăţişeze, negându-şi propria putere și deposedându-se de ceea ce reprezintă el, va
folosi cei mai nepotriviti termeni și va refuza să-şi ajute semenul, traversând o depersonalizare
accentuată. Primul lucru prin care-şi va arăta înţelepciunea va fi regretul. Va regreta tot felul de
prostii doar pentru că este foarte confortabil să dovedeşti că-ţi aminteşti şi pentru asta nu trebuie să
ai în faţă un auditoriu elevat, ci oameni care uită uşor.
Regretul este o energie reziduală care reprezintă în acelaşi timp şi indicatorul că fiinţă se
află foarte aproape de blazare ori de un moment de stagnare, extrem de periculos pentru un căutător
al sufletului, al adevărului. În această lună a ne afla în care căutarea adevărului cu orice preţ, a
stagna prin regret şi nu pentru că un obstacol greu şi mare ne încearcă, nu reprezintă decât o
ipostază de graniţă dintre individul cu sufletul sănătos, limpede și cel cu sufletul încărcat de greşeli
sufleteşti, erori existenţiale.
Lilith în careu cu Axa Dragonului ne reînvie toate aceste greşeli pe care le-am făcut de-a
lungul vieţii şi, de ce nu, poate chiar pe cele care le-am săvârşit în vieţile anterioare. Ni le pune în
faţă şi ne spune că sunt corecte, că acestea nu sunt decât ipostazele în care ceilalţi au greşit şi că,
prin faptul că nu am rezolvat nimic, că nu am schimbat absolut nimic, ci doar am îndurat, suntem
suflete alese, privilegiate, dovedind, aşa cum se spune în învăţătura, tărie de caracter şi maturitate.
În realitate, lucrurile stau taman pe dos. Încrederea în sine constituie indicatorul prin care individul
arată că nu a înţeles nimic nici atunci când a greşit şi nu înţelege nimic nici acum, când retrăieşte
toate aceste lucruri, pentru că este sigur și atașat de ceea ce trebuie să lase în urmă.
Invocam la începutul acestei perioade ideea de speranţă şi ne-am amintit o vorbă din popor
care ne spune că speranţa moare ultima. Această idee îi face și acum pe oameni să spere, dar să se
certe între ei, să uite de bunul simţ, să se întoarcă unii împotriva altora sperând că lucrurile vor lua
de la sine un traseu corect. Această speranţă este ea însăşi aducătoare de suferinţă pentru că este
prostească. Să speri că lucrurile se schimbă fără să faci nimic în această direcţie este dovada de
prostie, să faci tot ce poţi, chiar şi greşit, în ideea că vei putea să schimbi fie şi numai parţial este
dovada de răutate sau de inferioritate. Prostia este mult mai periculoasă decât celelalte stadii pentru
că, aşa cum ne spune Lilith din Leu, ea se adânceşte în vanitate, în aroganţă în orgoliu, în
supraapreciere şi se umflă ca un balon imens, până când se sparge. Un balon spart nu mai poate fi
umflat niciodată, un balon care are o fisură mică prin care tot aerul din interior iese are şansa ca
într-un anumit moment de iluminare să fie reparat şi să devină funcţional. Lilith în Leu este acum
un imens balon de săpun sau unul dintr-un alt material, alb sau colorat, pe care îl utilizează copiii la
joacă. În conturul său nu contează care este structura sa, care este natura minciunii, cât de mult se
fabulează şi pentru ce. Minciuna în sine, regretul că nu am făcut tot ce trebuie nu reprezintă altceva
decât întoarcerea din drum, nu a fiului risipitor (aceasta constituie revenirea la normalitate, iar
acum nu avem parte de aşa ceva), ci a individului pentru a se lăuda cu ceea ce nu-i aparţine, cu
ceea ce crede că a adjudecat sau a câştigat.
Parcurgând tot acest traseu de la Peşti laRac, Luna va încuraja această nevoie de instrumente
complexe oferind mesajul Lunii noi din prima zi drept principala motivaţie. Este vorba despre
motivul bogăţiei spirituale, motivul beneficiului pe care-l poate avea o persoană educată, care a citit
mult, care ştie să se exprime sau să se prezinte într-un anumit fel în faţa unui anturaj. Toate aceste
lucruri reprezintă motivaţii în favoarea acumulării de instrumente suplimentare pentru a capta
atenţia. Pentru mulţi, informaţiile sau comportamentul reprezintă cunoaşterea. Există însă şi o
categorie separată de oameni pentru care aceşti oameni nu au o atât de multă importanţă.
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Cunoaşterea pentru ei înseamnă limpezime, deschidere către valorile spirituale şi chiar din prima zi
a acestei luni ei vor reuşi să se opună abuzului afectiv sau mental pe care această societate îl face
periodic prin sistemul educaţional ori prin mijloacele de divertisment pe care le pune la dispoziţia
individului. Luna în Peşti în conjuncţie cu Soare, având şi pe Chiron alături, va avea şi această
componentă de izolare, mesianică, întărită foarte mult de tranzitul lui Neptun prin domiciliu. Acum,
când şi Jupiter se află în exaltare şi trimite trigoane către Neptun, această componentă va deveni una
puternică în aşa fel încât de-a lungul vieţii, peste ani, să ne amintim că practic aceste momente au
fost acelea în care am beneficiat de contactul cu cunoaşterea, cu învăţătura, cu un maestru spiritual,
cu învăţătura sa, cu o carte foarte specială. Practic, acesta este momentul în care un individ se
deschide spiritual, pentru ceea ce înseamnă progresul său.
Dar nu trebuie să uităm că în această perioada Lilith îşi schimbă semnul. Se va trece de la
teama că nu avem ceea ce ne trebuie, la o teamă lipsită de obiect. Lilith în Leu mai are şi o
componentă hilară aceea în care un şoricel mic şi nevinovat se uita printr-o lupă şi de partea cealaltă
apare chipul unui leu. Se simulează curajul, încercând să se ascundă frica de lucruri mari, de gesturi
ample, curajoase sau de acelea care implică multă răspundere. A porni pe o cale spirituală înseamnă
multă răspundere şi punând această componentă a imaginii disproporţionate pe căutarea spirituală
nu facem decât să scoatem în evidenţă una din primele încercări ale adeptului: seriozitatea. Acum
probăm dacă suntem serioşi şi determinaţi în traseul pe care dorim să pornim pentru că aşa cum ni
se spune nu există supravieţuitori pe această planetă, finalul este întotdeauna unul tragic. Sufletul
părăseşte acest înveliş şi se duce într-o lume pe care şi-a construit-o încă de aici. Dacă faptele sale
au fost bune, lumea pe care şi-a construit-o e bună, dacă universul în care merge este unul întunecat
îngust, în care pereţii viitoarei sale camere sunt tapetaţi de chipurile chinuite şi marcate de suferinţe
pe care, în această existenţă fizică, nu le-a înţeles şi nu a dorit să le depăşească. Seriozitatea
înseamnă curaj, iar curajul nu are în structura sa nicio componentă legată de simulare. Curajul nu
simulează, el este o acţiune care implică transparență, o anume claritate în care informaţia este
percepută sau adusă aproape fără nicio barieră.
Prima decadă a acestei luni este una încărcată de
o mare semnificaţie. Planetele se întorc din drum pentru
a-şi corecta un anume comportament, pentru a-l căli şi
mai mult pe individ cu problemele de actualitate însă
Jupiter îşi revine din mersul retrograd şi va încerca să
aducă justiţia pe calea cea bună. Va exista şi o
componentă în care să se aducă pe calea cea bună
dreptatea administrativă sau socială însă, în Rac,
principala sa componenta este aceea legată de moralitate,
de gândirea corectă, de educaţie. Dreptatea în ceea ce
priveşte educaţia şi moralitatea înseamnă curaj, iar curajul nu are nimic de-a face cu simularea.
Aceia care vor dori să-şi simuleze nivelul spiritual, prostind mulţimea care stă cu gura căscată la
cum lucrează cu noţiunile şi cum ştiu a desena cercuri şi simboluri ezoterice, de acum şi până pe 16
iulie, când Jupiter va ieşi din Rac (exaltare) şi va intra în Leu, vor avea de oferit explicaţii
suplimentare. Până atunci, pe Leu o avem doar pe Lilith şi din când în când Luna, iar asta înseamnă
că de acolo nu ne vor veni decât semnale negative şi nimic concret nu se conturează ca o soluție.
Cel care se lăsă în voia iluziei înseamnă că deja o deţine, frica l-a acaparat deja şi acum nu face
decât să apese pe un buton mic de tot, abia vizibil pentru a se declasa un mecanism imens care să-i
alimenteze multe îndoieli legate de oameni sau de viaţă în general. Îndoielile generează iluzii, iar
iluziile îl depărtează pe individ de la ceea ce reprezintă el. Contextul de acum nu-i poate spune
individului ce rol are într-o analiză generală, însă instrumentele de cunoaştere, cele pe care le vom
folosi în această lună, după ce le vom găsi, cele pe care le vom căuta cu insistență acum, trebuie,
printre altele, să ne spună şi cine suntem.
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A DOUA DECADĂ (11-20 martie 2014)
Căutarea adevărului pentru definitivarea unor etape existenţiale
Cunoaşterea are prioritate. Apel la înţelepciune şi la stabilitate în relaţii. Necesitatea depăşirii
unor ipostaze penibile pentru a ne apropia mai mult unii de alţii. Presiune pe decizii. Ieşire din
ritm. Teama de a pierde lucruri esenţiale. Evidenţiere prin rău. Impunere. Neputinţa de a schimba
ceea ce este fatal. Soluţii venite prin desprinderea de caracterul fatalist. Observaţie activă.
Neîncredere în adevărul celorlalţi. Explorare prin introspecţie. Reţinere în fața noutăţii. Criză
internă. Rezolvarea crizelor de identitate. Raporturi tensionate între generaţii sau între diferite
trepte ale societăţii. Se face apel la acumulările din februarie. Lezarea sectoarelor administrative şi
politice prin ascunderea problemelor interne. Dorinţa de putere. Fuga din faţa problemelor.
Schimbare de funcţie, de meserie, de atribuţii. Soluţii categorice impuse prin intermediul femeilor.
Lipsurile ne duc spre iertare. Risc. Necesitatea de a susţine acţiunile sociale pe claritate,
experienţă, nu pe neprevăzut, pe hazard. Avertisment referitor la faptul că rememorarea nu
înseamnă cunoaştere.
Elementul cunoaştere, acela care intervine în această lună ca un factor de reglare sau ca un
semn puternic spre a ne definitiva anumite etape ale vieţii, va lua în această a doua etapă o înfăţişare
neobişnuită. În această decadă marile unghiuri care se împlinesc vor fi două, la care participă Junon,
un careu cu Jupiter şi o conjuncţie cu Uranus. Apropierea lui Junon de Uranus aduce însă un elan
relaţiilor libere, exprimărilor deschise sau iniţierii unei serii de colaborări pe care individul să şi-o
susţină prin efort propriu ori prin invocarea titlurilor câştigate anterior. Că sunt diplome, că sunt
recunoaşteri sau acceptări în anumite medii sau că sunt cunoştinţe însuşite dintr-o lucrare, dintr-o
carte ori dintr-un documentar, toate aceste elemente sunt necesare relaţiilor pe care le vom cultiva în
această decadă încât vom considera că lumea chiar împarte oamenii adică după nivelul de
cunoştinţe, după cultură şi că celelalte clasificări pe care le folosim sunt auxiliare.
Acum în această primă zi a celui de al doilea decan, Luna se află în Rac pe ultimul segment
al acestei zodii, adică în domiciliu, şi se apropie cu paşi repezi de conjuncţia cu Lilith. În acelaşi
timp, ea va avea de împlinit un trigon cu Saturn şi, prin activarea configuraţiei numită Aripi de
pasăre împreună cu Mercur şi Marte, va încerca nevoia de stabilitate în relaţiile pe care le vom
cultiva. Ceea ce se întâmplă în această primă zi a decadei înseamnă apel la înţelepciune, la
stabilitate, la înţelegere însă într-un mod necuviincios. Se dau ordine, se impun reguli, nu prin
argument sau prin conţinut, ci cu forţa.
Pentru că în continuare avem în plină desfăşurare două opozitii, una Jupiter-Pluton şi
cealaltă opozitia lui Venus cu Lilith, înţelegem că trigonul Luna-Saturn şi celelalte unghiuri pozitive
care vin de pe alte configuraţii sau din aceasta (Aripi de pasăre) constituie mijloacele prin care un
scop sau un demers negativ se promovează. Evenimentele care sunt generate de această trecere a
Lunii pe ultimul segment al zodiei Rac sună nepotrivit pentru acest tip de tranzit. În general, Luna
în Rac aduce o anume sinceritate poate chiar tendinţa de a brusca prin această sinceritate, însă acum
avem parte de ipostaze pe care nu le cunoaştem sau nu le putem cuantifica (Lilith se afla în Leu) și
care, suprapuse peste forța cu care bruschează, dă naștere unor situații care vor agresa binele,
armonia, înțelegerea. Adică confruntându-se cu un unghi agresiv care nu are legătură cu zodia pe
care o tranzitează nici cu axa pe care se , va trebui să facă faţă unor situaţii inopinate care pe
deasupra mai au şi un aspect grav, tendenţios şi periculos. Știm că Luna neagră devine un personaj
negativ deoarece concentrează aspectele negative ale destinului, scurtând drum spre finalitate. Celor
mai mulţi această scurtare a traseului li se pare nepotrivită sau malefică. Ei doresc să meargă încet,
nu doresc să se grăbească, nu doresc să câştige timpul pentru că nici nu apreciază valorile timpului
pe măsura importanței acestuia. În felul acesta, sunt puse pe seama sensibilităţii sau sincerităţii în
exprimarea emoţiilor scurtături în relaţii, necesitatea depăşirii unor ipostaze penibile sau depăşirea
unui impas prin care numai spunând adevărul verde în faţă, dur, cu un ton , se poate evita un sfârşit
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tragic. Ipostaza aceasta este însă una periculoasă pentru defazarea evenimentelor care sunt
programate până la sfârşit. Junon se apropie cu paşi repezi de Uranus în Berbec şi relaţiilor vor fi
supuse unui stres, vor fi expuse mai mult prin aspectul lor fragil, prin nepotrivirile care există între
oameni, scoţându-se în evidenţă incompatibilitatea în detrimentul elementelor care îi apropie şi îi
uneşte pe oameni.
Nu încape nicio îndoială că relaţia luminariilor din ziua de 11 martie încurajează acest tip de
răscolire şi conferă stabilitate în demersurile foarte complicate. Cu alte cuvinte ceea ce este dur şi
intransigent va persista printr-o forţă a grupului sau printr-o presiune pe care anturajul o pune pe
deicizii ale individului ca și cum lumea din jur ştie mult mai bine ce are nevoie individul chiar mai
mult decât el însuşi. Individul, în felul acesta, se simte constrâns să nu abandoneze un demers
complicat, dureros, nepotrivit şi de a se lăsa antrenat pe o pantă descendentă, adâncindu-se în
crizele relaţionale sau în a aproba acele elemente necuviincioase dintr-o relaţie.
Mulţi se vor consola cu gândul că le va fi mult mai bine, că ştiu ce se întâmplă cu partenerul,
că pot să-l vadă pe acesta într-o viziune mult mai amplă şi mai deschisă, că reuşesc să se desprindă
de aspectul superficial sau subiectiv al vieţii personale. Nici nu încape îndoială că aceasta este
direcţia, întrucât împlinirea conjuncţiei dintre Junon şi Uranus aduce o explozie temperamentală
într-o relaţie care va genera reacţii în lanţ. De partea cealaltă, aceste ieşiri din ritmul tradiţional prin
care am alimentat raporturile sociale de până acum înseamnă relaţii noi, proiecte noi, deschiderea
către oportunităţi sau chiar deplasări într-o altă zonă a localităţii, a ţării, a planetei unde să se
iniţieze noi proiecte sau trasee ale vieţii. Lucrurile însă sunt încurcate pentru că un conflict, după ce
s-a consumat, niciodată nu va face ca relaţia să fie că înainte. Odată ce partenerii unei astfel de
relaţii, indiferent de natura ei, şi-au spus lucruri pe care nu au mai putut să le sublimeze de unii
singuri, impresiile din jur nu mai pot fi ţinute sub control, nu mai pot fi şterse cu buretele, iar
problema impresiilor, a atitudinii va fi una extrem de complicată în acest interval pe care-l analizăm
aici.
Sub pretextul că oamenii sunt judecaţi după faptele lor, că aceste complicaţii în relaţii nu
reprezintă decât efectul unor acţiuni pe care le-au făcut anterior, cele care au obţinut de la individul
în sine, prin dorinţele acestui, durabilitate, evenimentele care vin spre noi în 12 martie împreună cu
intrarea Lunii în Leu şi împlinirea conjuncţiei cu Lilith vor scăpa de sub control sau ne vor duce
într-o zonă în care teama de a pierde lucruri esenţiale să ne coordoneze toate activităţile sau să ne
îndemne spre a dezvolta relaţii păguboase sau complicate, acelea care să ne mențină iluzia că
suntem stăpâni pe situaţie ori că putem să ne ducem viaţa mai departe chiar dacă pe alocuri ea este
pigmentată cu tristeţi, dezamăgiri sau eşecuri.
În felul acesta, prin lucrurile negative oamenii ies în evidenţă, dar vor căuta să le prezinte
pe acestea ca pe nişte elemente desprinse dintr-o înţelepciune de viaţă, își amintesc ce li s-antâmplat până acum, cât de agresive au fost unele etape ale vieţii şi vor încerca să le aducă cu forţa
în prezent şi să-i constrângă pe cei din jur să participe la episoadele rezervate pentru ei acum prin
înţelepciunea de altădată.
Unora le va fi foarte greu să depăşească aceste etape şi vor dezvolta din această cauza forme
de revoltă care vor depăşi închipuirea celor liniştiţi pentru că Luna se va afla în această zi în
opoziţie cu Venus, va fi în careu cu Axa Dragonului şi toate aceste lucruri care au un fond afectiv,
prin revoltă reuşesc să construiască pârghii extrem de periculoase prin care individul alege dorinţe
care ar trebui controlate sau desfăşurate într-un alt context. La fel ca şi în ziua anterioară, la fel ca şi
în zilele de Rac (Luna în Rac) oamenii sunt îndemnaţi de contextul general să acţioneze în această
direcţie negativă. Cei care sunt sensibili, care reuşesc să-şi coordoneze mişcările raportându-se în
permanenţă la anturajul vizibil sau la cel subtil, înţeleg contextul general în care se află și observă
că tensiunea ori criza în relaţii își pune din ce în ce mai mult amprenta pe oameni. Putem să
depăşim acest moment de impas, gândindu-ne că aşa cum noi suntem sub impactul acestor forţe
negative şi ceilalţi vin în această ecuaţie cu un mesaj preluat dintr-un anturaj pe care nu-l analizează
suficient de mult, pe care nu-l transformă într-o energie pozitivă sau nici măcar nu-l preiau ca atare,
ci, sub impactul unor forţe suplimentare, reuşesc să impună cu forţă o experienţă de viaţă celorlalţi
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creând situaţii periculoase, nepotrivite, inutile ori situaţii, conjuncturi, în care oamenii ar trebui să se
preocupe de altceva.
Toate aceste întâmplări care vin spre noi în această perioada ar trebui nu să ne aducă în fața
caracterului fatalist al vieţii, ci să ne spună că dacă anumitor lucruri le este predestinat să se
desfăşoare într-o manieră originală, în mod absolut firesc și de bun simţ ar fi să nu încercăm să le
schimbăm, ci să ne ocupăm de o altă suită de evenimente, acelea din modificarea cărora să ne
alegem cu beneficii substanţiale. Dacă încercăm să modificăm acum caracterul exploziv sau dificil
al relaţiilor vom vedea că nu facem decât să sărim din lac în puţ, adică să trecem de pe relaţii
complicate de sinceritate pe relaţii liniştite prin minciună, adică să trecem de la conjuncţia JunonUranus pe forţa periculoasă şi distrugătoare a lui Lilith din Leu.
Soluţia astrală pentru această perioadă este aceea de a încerca să depăşim obsesia lucrurilor
imposibile. Toată lună martie vom fi sub imperiul acestora însă acum, prin aceste elemente
particulare, prin acest îndemn în a ne echilibra relaţiile, să nu considerăm că partenerul nu vorbeşte,
nu vede adevărul sau nu-l simte, iar dacă îl spune nu înseamnă că urmăreşte în mod special un efect
negativ. Lucrurile trebuiesc să se manifestă aşa cum sunt pentru ca energia lor, dacă este constrânsă
şi direcţionată într-un sens, va genera goluri de impresii ori depresiuni în alte zone ale vieţii
personale, lezând cu aceeaşi eficienţă. A ne îndrepta privirile spre alte zone înseamnă acum a ne axa
pe trigonul Soare-Saturn pe semn de apă care înseamnă observaţie. Observaţia activa, cea care este
lăudată de marii maeştri, preferată de căutătorii adevărului, devine azi un element prin care cultivăm
introspecţia, prin care sunt urmărite episoadele vieţii, acelea neplăcute care sunt legate strâns de
dorinţele pe care nu am reuşit să le împlinim în această lună sau cel mai târziu în a doua parte a
lunii februarie.
Aceste unghiuri au centrul de greutate în planurile subtile, în lumea nevăzută, acolo unde
impresiile se deplasează cu o mare viteză, acolo unde adevărul are o altă înfăţişarea nu aceea
declarată sau probată. Adevărul este un element de sine stătător cu care se lucrează şi care devine
fundamentul unor construcţii miraculoase. Acum, dacă preferăm să ne situăm la periferia acestor
construcţii, vom considera că avem nevoie de un probatoriu, de dovezi că oamenii trebuie să ne
spună clar şi verde în faţa ceea ce gândesc, ceea ce urmăresc pentru că şi noi la rândul nostru să le
răspundem al fel.
Acesta nu este un mod constructiv de a lucra cu energiile de acum, ci reprezintă doar un
debuşeu. Cei care au nevoie de dovezi acum, în această perioadă, nu fac decât să arate că fug de
adevărata problemă, că nu au încredere în ei înşişi că pot observa esenţa lucrurilor, nu au încredere
că, apropiindu-se de obiect, vor afla de la acesta, fără cuvinte, fără alte informaţii suplimentare, tot
ceea ce trebuie să ştie despre el. Nu au încredere că urmărind un fenomen reuşesc să surprindă
detalii legate de proces sau de conţinut pe care în alte situaţii, doar un analist educat ar putea să le
surprindă. Acum, natura ascunsă a lucrurilor, aceea care vine prin fuziunea energiilor din Scorpion
cu cele din Peşti, ne poate duce chiar la vindecare. Soarele s-a depărtată de Chiron suficient de mult,
încât, în această zi, să se afle la limita maximă a toleranţei admisă pentru conjuncţie. El practic
acum, în 12 martie, va profita de o şansă, de o oportunitate, de o deschidere încât să facă ceva cu
viaţa să ori să reuşească să între în contact cu informaţii care-i vor fi folositoare în această primă
jumătate a anului 2014. Alegerile multiple care sunt foarte importante în 2014, particularizate în
martie prin cunoaştere, aduc acestei tendinţe de explorare prin introspecţie o forţă aparte. Cei care
au curajul să se lase în voia acestor întrebări şi răspunsuri, în voia acestor explorări, vor deveni
peste noapte fiinţe înnobilate. Unii vor reuşi să înţeleagă şi să exprime într-un mod inteligibil care
este schimbarea care s-a produs, cât de confortabil se simt prin modificarea pe care au declanșat-o,
însă unii vor observa că s-a răscolit ceva, că lucrurile au luat-o pe o pantă şi că nu reuşesc să
identifice clar ce s-a-ntâmplat. Se simt bine, se simt înnobilaţi sau se simt încărcaţi de o mare
răspundere pe situaţii, le pot numi, însă despre care nu pot să spună clar dacă sunt în legătură unele
cu altele, dacă pot conlucra pentru o finalitate. Trigonul Soare-Saturn se produce când Luna trimite
un careu către Saturn, iar asta înseamnă că aceste lucruri cu care intrăm în contact în 13 martie şi
care sunt în afara caracterului vindecător pe care Soarele l-a primit prin conjuncţia cu Chiron (s-a
depăşit limita maximă a orbului şi Soarele cu Chiron nu mai sunt în conjuncţie) primeşte acum o
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lovitură dură, prin apelul la experienţele ultimilor zile. Oamenii vor înţelege că lucrurile noi cu care
vor intra în contact înseamnă răscolirea vieţii şi nu la modul general, ci răscolirea acelor zone care
sunt neplăcute, dureroase, care nu au avut soluţii până acum şi care îi enervează la culme.
Putem să amintim aici şi jocurile politice şi traversarea unor ipostaze de criza în ceea ce
priveşte susţinerea pe care un individ o primeşte din partea grupului de apartenenţă. Luna nu numai
că se află în careu cu Saturn, dar se află şi în opoziţie cu Mercur, iar pe cer, prin cei trei
protagonişti, se desenează un careu în T cu Saturn planeta focar. Soluţia care ne vine prin împlinirea
trigonului dintre Saturn şi Soare ne aduce introspecţia ca principală soluţie, rezolvare a crizelor de
susţinere, de identitate pe care le vom traversa acum. Soluţia cea mai simplă acum este în a pune în
practică cercetarea. Oamenii vor considera că dacă se lăsa în voia studiului, dacă urmăresc cu
atenţie comportamentul celorlalţi sau dacă îşi însuşesc noi cunoştinţe pe probleme puse în discuţie
acum sau pe care le traversează, vor intra în mod obligatoriu în posesia unor soluţii pe care,
aplicându-le, să beneficieze de rezultate spectaculoase. Dacă vor rezultate imediate acestea nu vor
veni cât timp Luna va fi în Leu, pentru că orgoliul şi vanitatea sunt prea mari, aroganta şi
sentimentul supraaprecierii depăşesc capacitatea de introspecţie şi aduc o eroare în toate concluziile
la care ajungem. Va fi nevoie de tranzitul Lunii prin alt semn, de alte energii, de o altă bază pentru a
reuşi să extragem din toate aceste experienţe sau cunoştinţe un înţeles substanţial.
Conflictul se poate extinde şi în sfera relaţiilor dintre generaţii şi între raporturile dintre
persoane aflate pe nivele diferite ale societăţii, depăşindu-se în acelaşi timp, în acest cadru al
relaţiilor dintre oameni situaţi pe trepte diferite ale societăţii, bariera vârstei. Lucrurile, aşadar, sunt
amestecate sau particularizate pe anumite segmente. Noi încercăm aici să identificăm schema
general, însă vom vedea că în aceste zile ale celei de a două decade a lunii martie lucrurile vor fi
răvăşite atât de mult încât să ne lase impresia că nimic bun nu va ieşi din toate aceste episoade.
Dacă vom căuta să le explorăm neţinând cont că introspecţia este soluţia, le vom duce pe această
trăsătură a haosului şi a disconfortului şi nu vom face altceva decât să fim dezamăgiţi, marginalizaţi
sau expuşi unor conjuncturi ori unor situaţii în care pierderile să fie de nerecuperat.
Aceste lucruri nu au, iniţial, un caracter categoric. Ele nu vin să se consume de la sine prin
explozii în afara controlului sau care să distrugă totul în jurul lor. Ele, dacă explodează, atunci se
referă la anumite relaţii, nu sunt generalizate şi nu se extind în tot planul în care se manifestă. Dacă
intervenim nepotrivit cu mintea sau nu dăm curs acestei indicaţii spre introspecţii, dacă nu încercăm
ca anumite conjuncturi să le lăsăm în voia lor, să le lăsăm aşa cum le este scris să se manifeste, dacă
nu le acordăm celorlalţi dreptul de a se revolta, aşa cum şi noi, la rândul nostru, în anumite
momente, procedăm, vom explora caracterul distructiv ale energiilor care ne vin din Berbec sau din
alte unghiuri negative, punând o greutate mare pe acest caracter periculos, păgubos al conjuncturii
astrale de acum.
Trecând în Fecioară şi ducând o luptă cu viaţa mult mai departe, putem să vorbim și despre
puterea de rezistenţă, despre îndurare, despre a selecta evenimentele după un nou criteriu. Unii vor
considera că au nevoie de stabilitate materială, alţii de puritatea sufletească, alţii vor considera că
este important să cunoască toate detaliile unui episod pentru a se aştepta la orice, pentru a fi
pregătiţi în faţa unor situaţii neprevăzute, pentru că, după cum se cunosc, nu prea le sunt pe plac
surprizele.
Schimbând registrul informaţional descoperă că asocierile le sunt utile, că unii spunând
adevărul, chiar dacă folosindu-l jignesc, ajuta în consolidarea unui alt element sau că, abandonânduse unei relaţii, lasă loc altora. Aceste lucruri nu sunt noi, sunt arhicunoscute şi fac parte din
dimensiunea comună a vieţii, adică fiecare s-a confruntat la un moment dat cu acest gânduri ori a
ajuns prin sugestia cuiva, prin experienţe proprii, la aceste concluzii. Elementul nou care se
interpune acum face referire la ceea ce s-a întâmplat în luna februarie. Chiar dacă de-a lungul vieţii,
oamenii au mai traversat anumite ipostaze, ceea ce se aduce acum din februarie este nou şi trebuie
privit prin acest element surpriză, prin faptul că persoana de la care ne aşteptăm cel mai puţin
vorbeşte cu alt ton, intervine cu o altă energie, cu o altă forţă sau se transformă într-un mod în care
nu am putut să anticipăm prin niciun mijloc cu putinţă. Junon, apropiindu-se de Uranus, dă putere
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relaţiilor neobişnuite, raporturilor stranii care există între oameni şi face relaţiile să se bazeze pe
elementul de neanticipat, pe cel inopinat, pe surpriză, pe ceea ce oamenii de regulă evită.
Problema purităţii va fi însă una ce ţine de apartenenţa la un grup. Suntem în continuarea în
fereastra opoziţiei pe care Jupiter o împlineşte cu Pluton pe axa Capricorn-Rac şi acest lucru
constituie un element periculos, o slăbiciune care va face grupurile să se considere sărace în
informaţii sau în obiecte de patrimoniu, să considere că planurile pe care le au, îndrăzneţe de altfel,
nu pot fi puse în aplicare fără un suport material susţinut, ori fără un suport administrativ legal,
corespunzător.
Opunându-se lui Chiron, Luna va face din 15 martie o zi încărcată de slăbiciuni, una în care
interesul individului să fie acela de a destabiliza grupul prin tentaţii periculoase, prin îmbrăţişarea
unor direcţii care nu pot fi susţinute de grup. Dacă urmărim deplasarea Lunii în această zi vom
observa că acum va participa la împlinirea unui dreptunghi mistic împreună cu Pluton, Chiron şi
Jupiter, aducând în centrul atenţiei interesul ca pe un element împotriva căruia trebuie să lupte ori
să-l vadă ca pe unul eminamente terapeutic. Cu cât sunt mai încadraţi de probleme, cu cât sunt mai
suspicioşi în legătură cu puterea grupului de a-i susţine, cu atât oamenii vor cere mai mult acest
lucru şi înţelegând acest mecanism sau direcţia spre care se îndreaptă, vom observa că toate
domeniile sociale, dar în special cele administrative sau politice vor fi lezate de ipostazele astrale
ale acestei perioade. Practic, ceea ce se întâmplă în 15 martie împlineşte pregătirea careului dintre
Jupiter şi Junon din 17 martie, acela care, legând zodiile Rac şi Berbec, va aduce prea mult
entuziasm în ipostazele în care nu se poate face nimic sau aduce în postura de a lucra împreună
două fiinţe ori două structuri total incompatibile.
Forţa grupului, aceea care îi impune individului să se asocieze sau să procedeze într-un
anumit fel, aşa cum am indicat la începutul acestei analize, va veni pe fondul acestui careu ca un
element menit să ascundă problemele interne. Sunt ascunse problemele interne ale unei structuri, ale
unui departament, ale unui țări ori ale unui partid. Este ascuns tot ceea ce poartă eticheta de
problemă de factură internă chiar şi în intimitate, cu scopul de a duce mai departe tipul de
colaborare în care s-a trezit dintr-odată. Individul nu poate face faţă acestei presiuni care vine din
afară şi pentru a rezista va trebui să o vadă cu alţi ochi, adică să considere că a greşit şi dacă persistă
în continuare cu aceeaşi greşeală, el va fi prima victimă. Această idee vine din partea lui Marte
retrograd din Balanţă, care-l convinge pe individ ca el este problema. Această poziţie a lui Marte
primeşte un careu din parte lui Lilith făcându-se astfel o legătură între două mari extreme. Pe de o
parte Leu, domiciliul Soarelui, iar de cealaltă parte Balanţă, căderea Soarelui, în această perioadă în
care Saturn şi Soarele vin cu un mesaj de echilibru. Observând aceste detalii astrale înţelegem de ce
echilibrul pe care-l urmărim nu găseşte ecoul necesar pentru a se menţine nici în plan social şi nici
individual, de ce oamenii nu se pot sincroniza nici dacă au aceleaşi preocupări, nici dacă au aceleaşi
intenţii, nici dacă şi le declară. Pentru că se face această legătură între două zodii în care Soarele
este în poziţia sa cea mai bună şi, deopotrivă, în poziţia sa cea mai rea, putem să înţelegem că
maniera în care se vor derula aceste etape va fi una şubredă, pentru că se va dezvolta o anume
lăcomie. Se va dori puterea cea mai mare sau se va fugi cu cea mai mare viteză din fața răspunderii
în situaţia în care conjuncturile pe care le traversăm nu au nevoie de aşa ceva.
Pe acest fond, Junon în careu cu Jupiter pot aduce îmbrăţişării extremelor şi tendinţa de a
răsturna situaţii, de a inversa ordinea priorităţilor ori de înlocui oameni în anumite funcţii. Marte,
fiind în Balanţă, face trimitere către suportul legal, invocând drept susţinere pentru această
degringoladă dreptul fiecăruia de a obţine ceea ce are celălalt. Toate aceste direcţii se produc şi pe
Lună plină şi în fereastra trigonului pe care Marte şi Mercur îl împlinesc în continuare. Nu este de
neglijat faptul că Axa Dragonului se află pe ultimele minute ale tranzitului pe Taur-Scorpion şi
urmează ca în 22 martie se avem parte de o nouă schimbare de vibraţie prin faptul că va trece pe
Berbec-Balanţă. Acum lucrurile par să pregătească o astfel de schimbare să aducă o greutate şi mai
mare deciziilor luate pe ultima sută de metri în ideea că poate mai recuperăm ceva. Zodia Peşti fiind
considerată de unii o zodie a finalităţii, a sfârşitului, prin Luna plină care se împlineste pe 16 martie,
va veni cu nevoia de a îmbrăţişa soluţii categorice. Din nou, aşa cum am invocat la începutul acestei
analize, femeile sunt mult mai încurajate, sunt motivate, vor fi promotorii acestor deschideri şi
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etalonul pe care îl vor impune va reuşi să schimbe puţin coloratura vieţii sociale, avertizând
umanitatea referitor la atrocităţile pe care bărbaţii, printr-un consens straniu, le-au săvârşit. Nu sunt
lucruri prea mari, însă acestea au statut de avertisment însă cine va avea ochi de văzut şi urechi de
auzit, va percepe tot ceea ce se întâmplă, va simţi tot acest complex de factori ca un element de
impulsionare. Saturn şi Lilith nu mai formează un trigon, iar asta înseamnă că tentaţia lucrurilor
bine făcute care se întorc împotriva individului a dispărut şi ne aflăm acum în fața elementelor
durabile care sunt aşa cum se prezintă, puternice, viabile, încărcate de profunzime şi de esenţă.
Luna plină de pe axa Fecioară-Pești ne îndeamnă să căutăm esenţa lucrurilor şi să ne
răscolim acele sentimente care ne pun în dificultate, prin care nu suntem de acord cu ceilalţi, acele
sentimente care se tulbură sau se prezintă în mod agresiv pentru că fiinţa care le deţine nu a avut
parte de mângâiere, de dragoste, de iertare de înţelegere. Oamenii devin cu atât mai duri cu cei din
jur sau cu ei înşişi dacă nu au parte de mângâiere ori de protecţie. Luna în Fecioară caută protecţie,
iar Soarele în Peşti caută pe cineva căreia să-i ofere protecţie. Asta înseamnă că acum avem de-a
face cu o combinaţie interesantă, plăcută şi constructivă, aceea care va pune pe careul dintre Lună şi
Jupiter o picătură de speranţă. Speranţa nu moare ultima, dar mulţi vor prefera acest concept, mai
ales acum când inima li se topeşte, când gheaţa din jurul ochilor îşi pierde conturul, se micşorează şi
în cazul unora chiar dispare. Privirea devine blândă, iar oamenii se pot ierta unii de alţii pentru că
au parte de episoade atât de dure sau pentru că au nevoie şi de puţină duritate în viaţă pentru a
înţelege, iertara, înţelegerea sau chiar dragostea. Savoarea unui gust plăcut, dulce, este cu atât mai
intensă pentru cel care, în ultima vreme, nu a avut parte de aşa ceva, iar această tendinţa se poate
extinde spre o gamă foarte variată de stări sufleteşti pornind de la cele negativă, până la cele
pozitive sau metafizice.
În ceea ce priveşte afectivitatea, dacă în general toate lucrurile şi formele au două extreme şi
o zonă neutră, când vine vorba de sfera sentimentelor, elementele pozitive primează faţă de cele
negative în sensul că atunci când sentimentele sunt neutre, ele de fapt sunt pozitive, atunci când ele
se îndreaptă spre segmentul metafizic, tinzând către neutralitate, de fapt oferă fiinţei expresia cea
mai înaltă, cea mai bună, cea mai curată a calității umane.
În 17 martie, când tot acest complex de factori, când toată această direcţie dintre Jupiter şi
Junon se împlineşte, Luna se află în Balanţă şi participă, împreună cu aceşti protagonişti (Jupiter,
Junon, Uranus şi Pluton), la desenarea unei cruci cosmice cardinale. Momentul este impulsiv,
agresiv, dinamic, generator de evenimente care pot distruge într-un timp foarte scurt la fel de multe
cât, pe alte unghiuri, se poate distruge într-un an sau poate chiar mai mult. Pentru că evenimentul
principal al zilei de 17 martie este careul Junon-Jupiter, relaţiile vor constitui elementul cel mai
vulnerabil. Acesta va încerca să gestioneze un fond superficial care vine pe filiera sentimentelor şi
care va fi întreţinut de trigonul Lunii cu Venus. Venus din Vărsător, care trimite sextile către
planetele din Berbec, îi încurajează pe oameni să fie liberi în exprimarea lor, chiar dacă au de
traversat episoade în care consecinţele sunt dramatice. Lucrurile iau acum o întorsătură
spectaculoasă şi ceea ce era bun se schimbă, ceea ce era rău se preschimbă în ceva şi mai rău şi
tocmai de aceea este important să gândim constructiv şi numai prin planurile pe care le-am făcut
până acum. Tot ceea ce se iveşte acum în această perioadă, adică în intervalul 15-18 martie este
încărcat de un risc puternic. Prin tranzitul Lunii, sunt legate zodiile Fecioară şi Balanţa, adică este
legată expresia purităţii fizice de necesitatea iniţierii unui nou drum către o nouă formă de
moralitate ori de eliberare a Eu-lui fals pe care l-am construit în ultima vreme. Aici sunt incluse şi
elementele ce derivă din conjuncţia lui Junon cu Uranus, care ne spun că întotdeauna curajul şi
elementele noi vor constitui garantul că viaţa se poate schimba în bine. Fără a le îmbrăţişa pe
acestea, fără a produce schimbări, nu ne putem aştepta la modificări substanţiale în bine. Până la un
punct, acest raţionament este cât se poate de corect şi real, însă a apela la el de fiecare dacă când
apelăm la o problemă înseamnă fugă de răspundere, pentru că anumite probleme au nevoie de
explorare, au nevoie de mai mult timp pentru a se transforma în virtuţi. Acum, pe aceste unghiuri,
oamenii nu înţeleg cum este să transformi suferinţa în virtute, ci se vor arunca în acţiuni
periculoase, se vor hazarda în gesturi necuviincioase, acelea pe care, după 22 martie, le vor regreta.
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După 22 martie, când Axa Dragonului îşi va schimba locaţia, obiectele cu care lucrează
acum, persoanele cu care colaborează acum vor trece şi ele printr-o preschimbare aşa cum persoana
în sine, care se uită spre societate cu ochii larg deschişi, în ideea că de acolo îi vine soluţia, se
schimbă, toate aceste lucruri se modifică într-o direcţie greu de stabilit acum. În toată această
construcţie îl avem de Uranus care aduce factorul neprevăzut în cel mai ascuns ungher al fiinţei şi
cei care neglijează avertismentul acestui interval, de a se baza pe lucrurile pe care le-au stabilit până
la 15 martie ori pe care şi le vor construi începând cu 19 martie, vor asista la căderi spectaculoase.
Viaţa unui om comportă şi astfel de episoade, nu doar evenimente plăcute ori întâlniri remarcabile.
Eşecurile fac parte din palmaresul unui individ şi ele sunt utile din două aspecte: fie sancţionează
individul în faţa unei greşeli în ideea că nu o va mai repeta, fie aceste eşecuri, prin înţelegere, sunt
transformate în virtuţi.
Nu trebuie sa uităm că individul care urmăreşte cunoaştere se află de fapt într-o continuă
căutare, răscoleşte, şi această răscolire nu se poate face fără modificare, fără schimbare, fără
preschimbare, fără renunţarea la numite obiecte şi îmbrăţişarea altora. Planul superior participă la
toate aceste elemente de fond prin asimilarea a tot ceea ce tinde spre structura sa. În felul acesta,
vom înţelege că traseul evolutiv către personele realizate sau mulţumite, către acei indivizi care au
ceea ce considerăm că ne lipseşte, înseamnă să acceptăm că ei se vor situa deasupra noastră.
Asimilarea protecţiei sau accederea la o formă superioară înseamnă a accepta această formă de
supunere. Or era deja suficientă poziţia lui Uranus în Berbec, acum Junon i se alătură, împlinind o
conjuncţie şi lucrurile tind să meargă spre un echilibru doar dacă sunt îndeplinite aceste condiţii.
Anumite tabele de efemeride consideră că împlinirea conjuncţiei Uranus-Junon se va petrece
pe 25 martie însă, având de-a face cu elemente astrale cu mers lent, efemeridele nu scot din ecuaţie
trăsăturile indicate. Fiecare unghi are o toleranţă şi este mai puţin important dacă în cazul acestor
planete care au deplasare lentă împlinirea lor se va face pe 17 martie sau peste o săptămână.
Trăsăturile lor sunt cu atât mai puternice, cu cât în această fereastră a împlinirii unghiului lor
participă celelalte elemente astrale asupra cărora nu planează nicio suspiciune referitoare la poziţiile
lor.
Avertismentul acestei decade este acela de a nu confunda rememorarea cu cunoaşterea, de a
urmări cunoaşterea, adică să înţelegem că accederea către un plan superior înseamnă a recunoaşte
autoritatea unei forme deja situată în acela plan. Capătul drumului este regăsirea Sinelui Absolut, nu
asimilarea într-o structură anume. De aceea a accede la un plan superior constituie o etapă
intermediară desăvârşirii fiinţei, iar ea se desfăşoară după aceste reguli.

A TREIA DECADĂ (21-31 martie 2014)
Căutarea adevărului prin putere, impunere, duritate, forţă
Hotărâre. Încercări materiale. Calcul. Mutarea centrului de interes pe relaţionare. Criza. Nevoie
de greşeală, de răzbunare. Puterea ne expune agresiunii din exterior. Intenţia de a produce o
schimbare în mediul de apartenenţă. Selecţie negativă. Putere fără control. Concurenţă neloială.
Schimbări spectaculoase de situaţie. Greşeala prin acţiuni săvârşite fără judecată. Compromisul
are chip nou. Neputinţa de a ne înţelege propriile dorinţe. Cei din jur ne integrează în acţiuni care
nu ne privesc. Atenţia salvează din faţa unor mari eşecuri. Inspiraţia vine în situaţiile în care luăm
viaţa în serios. Nu avem soluţii, dar dorim să le obţinem cu toate riscurile. Selecţie subiectivă.
Egoism. Plăcerile sunt periculoase. Cuvinte folosite prea uşor. Transfer care scoate din uz un
element personal. Se sar etape. Luciditate stranie. Incertitudine. Lupta cu grupul de apartenenţă.
Supravieţuire prin compromis.
Ultima decadă a lunii martie ne aduce un eveniment important al acestui an, trecerea Axei
Dragonului în alt spaţiu, pe o altă axă, de pe Taur-Scorpion, pe Berbec-Balanţă. Acest lucru se va
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produce în 22 martie, urmând ca trăsăturile acestei schimbări, de acestei modificări de vibraţie să fie
integrate în vibraţiile generale acelea în care Junon participă la o succesiune de careuri importante
(cu Pluton şi Jupiter) sau la conjuncţia cu Uranus ori celelalte planete, prin faptul că menţin o parte
din configuraţiile pe care le-am indicat în decada anterioară.
În acest interval, Luna parcurge un segment de zodiac de la Săgetător la Berbec, practic o
treime, trecând prin multiple aspecte - conjuncţie cu Pluton sau careu Uranus – adică devenind din
nou purtător de lumină în careul celor doi malefici. Trăsătura definitorie a celor doi malefici este
dată de situaţiile legate de decizie, cele categorice pe care le vom traversa în acest interval şi care
vor fi generate în special de modificările impuse de Axa Dragonului. Dacă pe Taur-Scorpion va
veni cu încercări legate de lucrurile materiale, de putere, de administrarea valorilor pe care le avem
sau de necesitatea de a strânge, de a economisi, de a drămui o valoare, un ban, o informaţie, trecând
pe Berbec-Balanţă, Axa Dragonului ne schimbă centrul de interes pe relaţionare. Ceea ce anterior a
luat înfăţişarea de necesitate, acum devine oportunitate. Această oportunitate se prezentă în
intervalul pe care-l analizăm în aspectul ei categoric, decisiv, impunător, judecând trecutul apropiat
după noile ipostaze care ne ies acum în cale. Nu trebuie să uităm că nu mai avem Soarele în Peşti,
deja el se afla în Berbec, că Luna va oscila în acest interval între două zodii de foc, iar ca Marte,
aflat acum în mers retrograd din Balanţă, va fi guvernatorul Cozii Dragonului (regent karmic de
sud), adică se va afla în opoziţie cu trecutul pe care-l guvernează acum, cu pedeapsa, cu greşelile pe
care le-am săvârşit ori cu judecăţile pe care le-am emis. De asemenea, retrogradarea sa va înseamna
război împotriva conştiinţei, a înţelegerii, a puterii de pătrundere şi a armoniei în relaţii. Relaţiile
vor fi atât de puternic mobilizate încât nu va exista categorie sociale sau tip de asociere care să nu
treacă prin criză. Anterior, am indicat relaţia păguboasă care se construieşte între Marte retrograd
din Balanţă şi Lilith din Leu, scoţând în evidenţă, prin intermediul Soarelui şi al celor două poziţii
extreme ale acestuia (Leu – domiciliu şi Balanţa – cădere), că suntem obligaţi prin ceea ce se
întâmplă pe cer să integrăm Capul Dragonului în toată această ecuaţie. Asta înseamnă că direcţiile
pe care le vom alege vor fi atinse, lezate de o trăsătură negativă, de o dorinţă negativă, de o nevoie
de răzbunare, adică vor conţine o eroare în desfăşurare, o îmbrăţişare a greşelii, a impreciziei, a
lucrurilor spuse pe jumătate din dorinţa de a fenta răspunderea, responsabilitatea şi de a transfera
greutatea pe umerii celorlalţi. În intervalul următor, spre sfârşitul zodiei Berbec, vom avea de
înfruntat o conjuncţiei a Soarelui cu Coada Dragonului, scoţând la lumina caracterul negativ al
deciziilor pe care acum suntem pe punctul de a le lua.
Acum, la început de decadă, Luna, pe primele grade din Săgetător, va împlini cu Soarele şi
Lilith, un triunghi regal. Lucrurile nu ni se vor mai părea atât de periculoase, atât de dure şi nu vom
reuşi nici să simţim pe propria piele caracterul negativ al deciziilor. Vom considera că ceea ce este
rău şi vedem (pentru că trigonul înseamnă şi luciditate) ţine şi de un rău care există în lume şi care
nu poate fi vindecat, stins, distrus, însă ceea ce se întâmplă nu ne afectează deloc şi nici nu ne va
afecta vreodată. Aceasta eroare este un element specific Lunii negre din Leu, aceea care lansează
adevăruri parţiale sau minciuni care să ascundă caracterul veridic al anumitor evenimente ori să
întunece mintea oamenilor care pot prin voinţă sau educaţie, sau care au cunoştinţele necesare, să
vadă adevărul şi să se comporte ca atare. În felul acesta, înţelegem că sunt lezaţi, afectaţi sau
compromişi, cei care au putere, cei care şi-o pot exercita, fiinţele care sunt înzestrate cu o anume
deschidere ori acele personaje care au dovedit până acum că pot face o surpriză plăcută anturajului,
pot modifica direcţia spre care se îndreaptă masele, că au un cuvânt de spus în evoluţia grupului de
apartenenţă. Faptul că Nodul de Sud este în Berbec şi Nodul de Nord în Balanţă ne mobilizează
într-o direcţie complicată pentru această perioadă. În Nodul de Sud îl avem pe Uranus, care, de
câţiva ani, doreşte, împreună cu Pluton şi, de câteva luni, împreună și cu Jupiter, să schimbe faţa
lumii, să distrugă tot ceea ce este rău ignorat şi să pună în loc seminţele unei noi vieţi, a unei
colaborări puternice sau să scoată la lumina caracterul pe care un individ sau un grup îl poate arăta.
Aceste elemente implică, printre altele, revoltă, nemulţumire, război, conflict sau imixtiune. Uranus
în Berbec nu ţine cont de reguli, de tradiţii, de bun simţ, nu ţine cont de nimic din ceea ce exista
până acum într-o formă clară, definiţie, ori care constituia identitatea unui grup sau unui popor.
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Trecerea Axei Dragonului pe Berbec-Balanţă cu Coada acestuia pe Berbec ne pune în faţa
unei selecţii negative care, de această dată, amplifică nota compromiţătoare a distrugerilor pe care le
tot traversăm. Vom asista la transformări sociale impunătoare, la hotărâri categorice, la punerea în
aplicare a acelor decizii de care ne-am temut cel mai mult şi despre care am crezut că nu vor fi
adoptate niciodată, ne vom întâlni cu oamenii care pot lua împotriva noastră cele mai dure şi
intransigente decizii în aşa fel încât cele mai sigure relaţii, cele mai puternice şi calde asocieri să fie
puse la încercare într-un mod cum acum, la începutul acestei decade, nici nu ne închipuim.
Luna martie este luna în care segmentul alegerilor se îndreaptă spre adevăr, adică spre
cunoaştere. Cunoaşterea înseamnă şi a urmări puterea. Puterea fără control înseamnă o forţă
distructivă, ea nu reprezintă ceea ce se întâmplă practic prin putere. Obligatoriu implică control, iar
Coada Dragonului traversând prin Berbec, ne va aduce în faţa unor episoade în care puterea va
scăpa de sub control, se va oculta şi-şi va ascunde urmele prin a da vina pe celălalt, prin a transfera
răspunderea pe umerii lui ori prin a-i transfera din sarcini profesionale pentru a urmări menţinerea
echilibrului în grup, însă prin eforturi suplimentare făcute de altcineva.
Lupta pentru supravieţuire, prin Coada Dragonului, va veni din Berbec să ne zdruncine prin
orice tip de acţiune în care ne vom implica. În felul acesta, spiritul de competiţie înseamnă și
dorinţa de a ne afla tot timpul într-un ritm alert, de a acumula, de a cuceri, de a scoate din schema
de lucru sau de a înlătura de pe linia de Start un concurent redutabil care ar putea să reziste
influxurilor negative venite din partea lui Lilith din Leu. Observăm că Axa Dragonului, trecând de
pe Taur-Scorpion pe Berbec-Balanţă, va compromite spiritul de fair-play, mijloacele şi modalităţile
de expresie ale unui concurent într-o competiţie oficială. De altfel, tot ceea ce este oficial, prin
combinaţiile multiple care se vor realiza între Coada Dragonului şi Uranus aflate pe aceeaşi zodie
își vor pierde din caracterul oficial, coordonându-se după orgoliile unui lider, a unui individ sau vor
fi perturbate de un personaj misterios căruia nimeni până acum nu i-a acordat vreun credit. Aducem
din nou în discuţie schimbările spectaculoase de situaţie, mobilizarea unor zone izolate ale unor
grupuri mici sau mai mari care vor face o adevărată reprezentaţie până în toamnă.
În felul acesta, observăm că 22 martie este o zi extrem de neobişnuită pentru că forţa care
distruge prin selecţie negativă sau printr-o direcţie pozitivă pe care o are (Luna ca să evolueze
trebuie să se schimbe), îşi va scoate din ecuaţie un element absolut necesar pentru menţinerea
echilibrului mental sau a bunului simţ: Saturn. În această zi Saturn este neaspectat şi va interveni cu
avertismente pe care nimeni nu le va lua în calcul. Cât timp Axa Dragonului se va afla în acest
tranzit, asta înseamnă până pe 10 octombrie 2015, vom fi tentaţi să acţionăm în absenţa acelor
învăţături care ne vor ajuta să ne ridicăm deasupra propriei condiţii. Prin faptul că Saturn este
neaspectat în toată această construcţie astrală, nu reprezintă un bonus, ci un neajuns pentru că vom
da mai mult credit acţiunilor decât judecăţii şi acolo unde fapta nu este însoţită de gândire, ea
devine un element care destabilizează o structură ori care o distruge., dar poate aşa ne este scris, să
traversăm din nou o perioadă încărcată în care mintea să-şi diminueze calitatea sa de autoanaliza, de
introspecţie şi să se exprime prin alte mijloace, prin alte instrumente, obţinând atât cât este posibil
beneficii. În ceea ce priveşte maturitatea, lucrurile vor intra într-un uşor regres, iar tranzitul Axei
Dragonului prin zodiile Berbec-Balanţă pentru un an şi jumătate va fi un element neplăcut, dureros,
compromiţător şi încărcat de experienţe relaţionale care le vor fi de folos o viaţă întreagă. Vom
vedea cât sunt oamenii de curaţi la suflet, care le este direcţia lor, în ce condiţii se sacrifică şi cât de
indiferenţi sau perverşi pot fi atunci când valul iluziei nu le mai acoperă urmele.
Nu avem cum să nu luăm în considerare că se va trece de pe gândire pe intelect, pentru că
tot în această zi când Axa Dragonului va trece pe ultimul grad al zodiei Balanță, Mercur şi Neptun
se vor afla în conjuncţie. Conjuncţia celor două planete, impreuna cu Axa Dragonului pe grade
anaretice ale zodiilor Berbec și Balanţă, poate aduce şi o pedeapsă divină, o sancţiune la care nu se
aşteaptă nimeni sau redresarea unei situaţii ce va fi privită ca un miracol. Multe lucruri neobişnuite
se vor întâmpla în acest interval de un an şi jumătate, atât de neobişnuite încât să ne fie suficiente
pentru o viaţă întreagă. Chiar acum când Axa Dragonului îşi mută zodia şi când Luna construieşte
împreună cu Pluton, Chiron şi Uranus o Nicovală, se aduce din nou în discuţie importanța specială
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pe care o are Uranus alături pe Junon şi care intervine pentru remodelarea structurii sociale,
reorientarea destinului ori reaşezarea intereselor pe harta lumii.
Pentru că aproape întotdeauna cunoaşterea oamenilor se limitează la experienţele lor şi de
multe ori nu sunt învăţaţi să facă asocieri cu experienţele de viaţă ale celorlalţi şi să caute prin
mijloace specifice să-şi ajusteze sensul destinului după exemplele de viaţă ale celorlalţi, oamenii îi
vor judeca pe ceilalţi după propria viaţă, după dimensiunea personală a destinului, după cât de buni
sau răi se consideră, nu după urmele pe care le lasă de-a lungul vieţii, nu după rezultatele muncii lor
şi nu în raport cu o finalitate obiectivă. În cele mai multe din cazuri, oamenii nu cunosc care le este
destinul, pentru ce au venit aici, ci acţionează în orb, fără judecată, fiind marcaţi de tot ceea ce se
întâmplă în jurul lor ca şi cum participă la un fenomen al vieţii care îi îndeamnă în permanenţă să
facă compromisuri. Pentru mulţi cunoaşterea sau punerea în aplicare a unor idei înseamnă
compromis, iar în acest interval pe care-l analizăm, compromisul va lua înfăţişări noi. Nu trebuie să
neglijăm că o bucată bună de vreme Soarele se va afla în trigon cu Lilith şi de aici nimic bun nu
poate ieşi. Sunt încurajaţi oamenii să se exprime brutal, în absenţa oricărui rafinament ori să-şi
ascundă acele calităţi ca să se exprime numai prin bun gust sau prin criteriile estetice. Cunoaşterea
de sine va trece, în felul acesta, printr-o criză a identităţii, a încrederii în sine, a autoinvestigaţiei, o
criză în care experienţele personale nu-şi au locul, ci din seria acestora sunt extrase câteva episoade
şi prezentate ca fiind esenţa. Ceea ce invocăm acum nu reprezintă sinteza, nu reprezintă rezumatul
unor perioade ale vieţii, ci doar întâmplări extrase din context şi prezentate ca pe niște concluzii.
Prin acest context, îi putem vedea pe oameni calzi, deschiși, înţelegători, arătându-şi unii faţă de
ceilalţi compasiune, iertare, deschidere, înţelegere şi fără a vedea că toate acestea de fapt sunt
simulate, ele nu vin din argumente personale, ele nu se susţin pe exemplele personale, ci pur şi
simplu sunt simulate pentru că aşa au fost văzute la ceilalţi. Prin imitaţie oamenii ajung să-şi
inventeze mai multe măşti în loc să se descopere de acele comportamente care nu le folosesc la
nimic bun, care-i compromit sau care-i opresc din evoluţie.
Pe finalul Săgetătorului, Luna ne va ajuta să ne înţelegem mai bine dorinţele şi să le ducem
pe calea cea bună. Din nefericire finalul Săgetătorului înseamnă fereastra careului dintre Lună şi
Soare, adică înseamnă conflict interior, iar asta ne va duce către o zonă riscantă în care tendinţa de
a ne încerca dorinţele, de a ne pune în armonie cu ceea ce gândim şi simţim (sextil Luna-Mercur) ne
va face mult mai atenţi la pericolele la care ne expunem. În acelaşi timp, a fi în fereastra sextilului
Lună-Mercur implică a depăşi sextilul Luna-Marte, care va încerca să ne pună în armonie cu
greşelile trecutului, acelea care ne spun că sunt singurele elemente de care trebuie să ţinem cont în
țintele pe care ni le-am ales. Toată această conjunctura conferă Lunii o putere specială, iar ea,
atunci când se va afla pe final de Săgetător, va căuta, în valorile morale pe care le deţine deja, să
aibă un sprijin şi când va fi în Capricorn va urmări prin gândire, efort, prin apelul la acele situaţii în
care individul s-a lăsat pe sine pentru a ajuta pe cineva sau pentru a urma un ţel, când şi-a abandonat
plăcerile personale şi nu a cedat în faţă ispitelor pentru a-şi atinge scopul, oferindu-ne acum
oportunităţi pe care să nu reuşim să le valorificăm. Fiind pe primele grade din Capricorn, Luna va
face apel la Saturn, chiar dacă nu va împlini niciun aspect major cu acesta, însă relaţia sa cu Saturn
va fi una stranie. În ziua în care Capul Dragonului a ieşit din Scorpion şi a intrat în Balanţă, Saturn
era planetă neaspectată şi acum în 23 şi o parte din 24 martie, când Luna se va afla pe primul
segment al zodiei Capricorn, vom avea de înfruntat golul de informaţiei şi de putere la care s-a făcut
trimitere anterior.
Că se va pune problema unei cercetări pe care să nu o putem duce la final ori că ne punem
bazele într-o persoană care nu ne poate ajuta sau care se răzgândeşte, că urmărim să atingem o ţintă
care nu ne conferă nicio satisfacţie şi cu realizările care nu putem să facem nimic, nici nu mai
contează. Contează însă că înţelegem impasul în care ne aflăm. Din acest moment, timp de un an şi
jumătate vom lucra cu alte instrumente, ne vom îndrepta spre alte drumuri, vom crea alte forme, iar
cei din jur vor fi interesaţi de alte lucruri pe care s-ar putea să nu le putem înțelege. Schimbările se
vor produce însă lent, în aşa fel încât nu peste foarte mult timp, în a doua parte a anului, oamenii
deja vor observa că gândurile lor, atitudinile, cercul de prieteni sau prioritățile vor fi lovite de
schimbări importante. Este de aşteptat ca toată această agitaţie să-şi pună amprenta şi pe sănătate,
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având fluctuaţii în metabolismul calciului sau chiar probleme reumatice, o sensibilitate specială la
umezeală sau la tot ceea ce curge, o boală transmisă prin apă, cea care va afecta rapid întregul
organism.
Pe primul segment al zodiei Capricorn, Luna va avea de împlinit Ultimul Pătrar însă se va
afla în 24 martie şi în conjuncţie cu Pluton, reluându-şi din nou calitatea de distribuitor de lumină.
De această dată, schimbările sunt mult mai ample şi mai intense, mult mai puternice și mult mai
mulţi oameni vor înţelege ce înseamnă această calitate a Lunii de distribuitor de lumină. Este prima
conjuncţie Luna-Pluton de când Axa Dragonului a trecut pe alt teritoriu în Berbec-Balanţă, ceea ce
accentuează această formă de schimbare, această necesitate a schimbării, ceea ce-i va face pe
oameni mult mai atenţi şi mai sensibili la modificările de direcţie la care participă.
Nu este de neglijat nici faptul că Venus se află în careu cu Saturn, urmând ca pe 30 martie
acesta să se împlinească la grad perfect şi întâlnirea Lunii cu Pluton, a careului Luna-Uranus, a
careului Luna-Junon şi a opoziţiei Luna-Jupiter. Lucrurile spontane nu sunt bune și nici corecte, iar
ceea ce este bun şi corect vine din sextilele pe care Luna le trimite către planetele din Peşti care
înseamnă apelul la cunoştinţele pe care le avem deja. Or, lucrurile acestea nu mai constituie o
surpriză pentru că ştim deja care este amprenta pe care Saturn a pus-o pe tendinţa următoarelor 18
luni, aceea de gol şi de modificare nu de fond, ci în structuri esenţiale. Asta înseamnă că va trebui
să învăţăm din durere, din probleme, din nemulţumire, va trebui să fim corecţi în încercări, să ne
dovedim oneşti chiar atunci când suntem păcăliţi că minciuna, prefăcătoria sau hoţia ne salvează din
probleme. Nu trebuie să îmbrăţişăm aceste elemente periculoase ale vieţii pentru ca bucuria este de
scurtă durată, iar căderea spectaculoasă. Ştim că Lilith scurtează drumul către o finalitate,
amplificând tensiunea şi înmulţind problemele. Dacă individul cade prada tentaţiei care vine din
partea acesteia, atunci ea îşi va scurta drumul către împlinire, către realizare sau către decădere. A
neglija educaţia morală, a neglija analiza de ansamblu sau a ignora contextul general în care se
produce un eveniment înseamnă a ne lăsa în voia tentaţiei. Sigur, privind cerul de acum înţelegem
că lucrurile nu sunt în favoarea individului sau dacă sunt în favoarea sa, ele tot neplăcute sau
dureroase sunt, că vin din trigonul Soare-Lilith sau din trigonul Venus-Marte, nu contează pentru că
Lilith este un element negativ, iar acum Marte este şi în mers retrograd prin Balanță ceea ce nu
ajută atâta de mult pe câtă nevoie am avea. Punem, în felul acesta, o mare greutate pe bucurii mici,
mărunte, lipsite de conţinut, le acordăm acestora prea multă importanţă şi ne aşteptăm ca
mulţumirile şi realizările care ne vin prin intermediul lor să compenseze toată seria de probleme la
care suntem părtaşi.
Cei care sunt îndemnaţi să ţină cont de aceste avertismente, le vor lua în serios şi,
menţinându-le asupra lor, vor reuși să-şi schimbe viaţa într-un mod pozitiv, vor observa că sunt
inspiraţi. Cu alte cuvinte, aceasta este principala condiţie de a lupta împotriva tentaţiilor de a acorda
credibilitate unei recomandări improprii sau unei sugestii greșite, indiferent că ea vine pe filieră
astrologică sau nu. Acest îndemn este pus pe seama trigonului pe care Jupiter din Rac, de această
dată în mers direct, îl ridică cu Neptun, cu Mercur şi cu Chiron şi care aduce forţa transformării,
puterea de a găsi în suferinţă bucuria cea mai mare, puterea de a găsi o piatră filosofală într-o lume
a infernului. Acestea nu sunt alegorii, vom observa că ignorând, fie şi numai pentru o scurtă
perioadă de timp, îndemnul şi calităţile morale ale bunului simţ, educaţia primită din familie, acele
elemente care conferă rafinament şi îl fac pe individ distins şi elegant, ne vom duce la vale şi vom
vedea partea neplăcută a acestor unghiuri stresante, indiferent că ele sunt careuri sau opoziţii.
Pe ultimul segment al zodiei Capricorn, adică în preajma zilei de 25 martie, când Luna va fi
și în fereastra opoziţiei cu Lilith, va participa la o configuraţie numită Nicovala, împreună cu Marte,
Saturn şi Venus, punând pe careurile Luna-Marte şi Venus-Saturn o greutate aparte, aceea care
doreşte să scoată din nimic o soluţie şi să o pună în aplicare. Este o zi miraculoasă în contextul
acestei ultime decade ale lunii în care oamenii nu au soluţii, dar sunt îndemnaţi să caute răspunsuri
să înţeleagă tot ceea ce se poate înţelege dintr-un context confuz, amestecat sau periculos.
Prin acest unghi, dar şi prin altele de care vom avea parte în următoarele 18 luni, se încearcă
acoperirea acestui gol în care Saturn era planeta neaspectată pe ingresul Capului Dragonului în
Balanţă. În preajma zilei de 25 martie, vom avea clar sentimentul că nu suntem singuri într-un
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demers complicat, că de fapt nu suntem abandonaţi şi nu am ajuns încă în punctul în care să eșuăm.
Opoziţia Lunii cu Lilith îi ajută pe oameni să depăşească anumite limite, adică îi va face pe toţi să
se simtă că nu sunt singuri, chiar dacă unii vor fi izolați, îi va face pe toţi să simtă că sunt îndemnaţi,
susţinuți, că au un susţinător, un protectori şi că Puterea este alături de ei chiar dacă nu o văd. Îi va
ajuta să vadă acest lucru chiar şi pe cei care nu vor beneficia ca urmare a unei sancţiuni primită din
partea destinului pe greşeli săvârşite cu bună ştiinţă în trecut. Există deci şi această componentă a
penitenței prin orbire, prin învăluirea adevărului care îi va face pe aceştia şi mai nervoşi, şi mai
furioşi în momentul în care vor afla adevărul. Nu vor afla adevărul pe 25 martie, ci în zilele
următoare, cel mai târziu pe 27 martie când Luna va trece prin preajma lui Venus şi va împlini
trigonul cu Marte. Atunci oamenii vor spune că ştiu de ce au fost păcăliţi că, fie poartă stigmatul
ignoranţei, fie au această meteahnă de care uzează toţi şarlatanii, toţi hoţii şi toţi mincinoşii. Nu, nu
este aşa. Ceea ce văd în preajma zilei de 27 martie vine din trigonul cu Marte, adică dintr-o selecţie
subiectivă a evenimentelor din trecut. Privesc în trecut, fac analogii cu ceea ce li s-a-ntâmplat şi
consideră că au înţeles. În realitate, nu există o explicaţie logică, în afara celei pe care am spus-o
deja, referitor la motivul suferinţei. Cei care consideră că sunt ajutaţi şi, prin această intervenție sunt
păcăliţi, primesc sancţiunea unor fapte din trecut în care au uzat de forţă împotriva unui cunoscut cu
bună ştiinţă, dorind să-şi revendice ceea ce nu le-a aparţinut. Acest lucru se întâmplă pentru că Luna
pe ultimul segment al Capricornului are o prietenie specială cu Saturn din Scorpion care, ştim, pe
lângă multe trăsături legate de putere, are şi această componentă în care îi acordă individului un
anumit rol. Atunci când individul îşi depăşeşte atribuţiile, Saturn din Scorpion îl sancţionează şi-i
arată care-i este locul. Configuraţia la care participă îi ascunde deficitul de putere pe care l-a arătat
anterior şi care va fi vizibil în următoarele 18 luni, fiind ajutat de Lilith chiar dacă nu mai are o
prietenie specială cu aceasta, chiar dacă cei doi se află în afara trigonului pe care l-au format de atât
de mult timp. În felul acesta, înţelegem că păcăleală pe care o primesc unii nu este întâmplătoare,
nici un efect al hazardului şi nici de scurtă durată, ci efectul cumulat, complex, al unor factori care
acţionează din umbră şi pe care indivizii care au săvârşit anumite greşeli cu bună ştiinţă atunci, la
acele vremuri, i-au ignorat.
Acesta este doar un exemplu prin care Luna neagră, timp de 9 luni, va impune un
dezechilibru pe axa sentimentului şi îi va convinge pe oameni că trebuie să facă faţă oricăror situaţii
cu brio, că trebuie să fie la înălţime şi că trebuie să combată umilinţele şi nefericirile prin orice
mijloc. Umilinţele şi nefericirile îşi au rostul lor, diminuează orgoliul şi vanitatea, cele pe care Lilith
în Leu le va proteja cu orice preţ. Individul slab, cu o minte needucată, acela care se lăsă în voia
anumitor plăceri, acela căruia nu i s-a spus niciodată să-şi controleze anumite impulsuri ori să
practice periodic postul de gânduri, să se purifice din punct de vedere moral pentru că, în felul
acesta, îşi întăreşte acea structură care alimentează viaţa pe care o reprezintă, va cădea pradă acestor
tentaţii şi va îmbrăţişa orgoliul şi vanitatea.
Atunci când omul doreşte să-şi protejeze orgoliul şi vanitatea, va fi dispus să facă orice, va fi
implicat în tot felul de acţiuni cu caracter negativ şi va dori să nu fie răspunzător de faptele sale.
Aşa se va întâmpla în prejma zilei de 27 martie, când Luna va trimite un trigon către Marte şi când
îi va convinge pe oameni „ceea ce simt eu este mai corect și mai bun, Doar eu cunosc etalonul şi
voi toţi trebuie să credeţi în ceea ce spun eu. Nu le va fi greu să-şi formuleze aceste lucruri, nu le
va fi greu să-şi pună în cuvinte toate aceste idei pentru că Luna din Vărsător instigă la discuţii
uneori sterile, cele care sunt aşa cum vedem în această perioada orientate împotriva maturităţii.
Luna este în careu în această perioada cu Saturn din Scorpion şi orice urmă de înţelepciune dispare
sau este distrusă, atunci când individul se pune pe vorbit şi uită să se mai oprească.
Se spune adesea că suferinţa îl maturizează pe om şi de acest lucru vom fi conştienţi în
preajmă zilei de 28 martie când Luna în Peşti va trece încet, încet prin conjuncţiile cu Neptun,
Mercur şi Chiron aducând, prin calitatea pe care a primit-o din partea lui Pluton şi acum prin
sextilul pe care-l împlineşte cu acesta, o flexibilitate în a mânui cuvântul, mesajul, îmbrăţişarea unei
anumite diplomaţii, dar şi abilitatea de a transmite, fără cuvinte, empatic sau prin gesturi, un mesaj
clar. Acum se întăreşte o configuraţie numită Aripi de pasăre de această dată atipică având pe
margini un sextil, pe care tocmai l-am indicat şi careul lui Uranus cu Jupiter, aspect care are în
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interior trigoane ale lui Jupiter cu planetele din Peşti şi careul Uranus-Pluton. Asta înseamnă că
soluţiile care ne vin acum prin inspiraţie sau prin nonverbal, prin aplicare unor tehnici ce ţin de
domeniul psihologiei comportamentale, tind să răscolească o zonă foarte sensibilă a fiinţei şi aduc
armonie într-o zonă tensionată fără a putea rezolva problema în sine, ci doar să o tempereze, să o
pună pe calea cea bună, să-i şoptească, să-i recomande, pentru ca pe viitor să parcurgă alte ipostaze
pentru a atinge rezolvarea. Prin ceea ce se întâmplă acum nu se rezolvă nimic, ci doar se
temperează, se conturează, se transfera o informaţie dintr-un loc într-altul şi, în tot acest demers,
anumite lucruri personale, intime, care ţin de patrimoniul personal, că sunt obiecte sau stări, vor fi
protejate, vor fi scoase din uz pentru o perioadă şi, în felul acesta, se evită defecţiunea lor.
Ziua de 28 martie devine astfel o zi ce poate fi denumită drept zi de săritură. Se va sări o
etapă, se va depăşi un obstacol, însă nu se vor rezolva prea multe prin aceasta, însă prin protecţia în
sine, oamenii îşi vor spori încrederea în sine. Acest element face parte din cunoaştere, din
autocunoaştere şi constituie unul din indicatoarele faptului că individul deţine o putere personală
situată dincolo de predispoziţia astrelor. Astrele le permit indivizilor acum să sară etape, nu le spun
în ce direcţie şi cum, nu le spun prea multe lucruri despre ceea ce se întâmplă în interiorul lor, ci le
deschid fereastra şi le spun Sari!. Nu le spune nici ce-i aşteaptă după, nu le va spune absolut
nimic din cum va fi încercat factorul personal pentru că acesta va trebui probat prin experiențe, prin
apelul la înțelepciunea de viață pentru a umple golul de la secunda în care i se permite să facă saltul
până în momentul în care aceasta se închide.
Acest salt nu va fi confortabil şi vom vedea asta în 29 martie când Luna va fi în trigon cu
Saturn şi când îi va aduce aminte de ce a fost nevoie să se depăşească etape, ce s-ar fi întâmplat în
alte condiţii, adică, de exemplu, dacă nu s-ar fi schimbat nimic. Oamenii deja uita că aceasta a fost o
fereastră, o binecuvântare a cerului care i-a ajutat să câştige timp. Ei se vor gândi, făcând apel la
trecut, că au primit un bonus pentru a depăşi un obstacol sau pentru a-şi anula păcate sau suferinţe
care de fapt nu există. Rostul saltului făcut în ziua de ieri este altul, nu de a se autoînvinui pentru
greşeli pe care nu le-au trecut şi de a se bucura cu inima cât un purice că au avut minimum de noroc
să depăşească această ipostază. Dacă această fereastră nu s-ar fi deschis ar fi observat că greşelile
sau erorile la care fac trimitere acum nu sunt reale, nu le-ar fi venit în minte. Acum au mai multă
putere, au mai multă încredere, ştiu mai multe şi uzează de această forţa împotriva lor. Cei care dau
curs acestei forţe subtile de neîncredere vor cădea victimele propriilor îndoieli şi vor avea parte în
zilele de Berbec de o suită de conflicte pe care și le vor justifica în aceeaşi manieră. Ceilalţi vor
observa rolul pe care-l au indivizii în mecanismele sociale şi se vor bucura de această luciditatea
observând că multe din situaţii sau din conexiuni se simplifică.
Pentru toţi ultimele zile ale lunii sunt zile complicate şi apăsătoare, acelea care ne pun în
dificultate, ne îndemnă să vedem, să înţelegem şi nu doar atâta, să ne propunem ţinte în funcţie de
ceea ce vine spre noi acum. Evenimente la care participăm acum au un caracter încurajator,
complicat sau dramatic prin faptul că Luna nouă care se împlineşte acum în Berbec se află în
preajma lui Uranus şi deopotrivă primeşte careuri de la Pluton şi respectiv Jupiter. Toate lucrurile
care se evidenţiază acum ne forţează că participăm la un mecanism care se va termina prost, care
implică desprindere de o structură, fragmentarea ei fără a avea certitudinea că viitoarea structura le
va integra pe toate acestea. Este un moment de schismă, de separare, de luptă a individului
împotriva grupului care l-a susţinut sau de expulzare a acestui individ, de grupul de apartenenţă
pentru ca acestea să supravieţuiască. Ideea de supravieţuire va fi un element decisiv al acestor zile şi
cu toţii vor face apel la ea considerând că a sosit momentul să facă orice compromis posibil pentru
a-şi păstra integritatea şi a-şi duce mai departe mesajul. Ceea ce se întâmplă în ultimele zile ale lunii
nu constituie altceva decât un regal de forţe astrale care ne invită să facem dovada faptului că
această luna a anului 2014 care ne-a îndemnat să alegem diferite modalităţi de cunoaştere nu a
trecut degeaba. Acum suntem puşi în faţa unor situaţii în care putem să facem dovada cunoaşterii,
bagajului de cunoştinţe sau abilităţi pe care ni le-am amintit sau ni le-am însuşit în această lume.
Unii vor spune că este prea puţin timp într-o lună de zile să-ţi descoperi un talent şi să-l şi cultivi.
Nu, nu este puţin, ci este atât cât trebuie pentru ceea ce trebuie să dovedim şi să arătăm acum.
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APRILIE
IERTAREA CA ETALON
REPERE ISTORICE NEGATIVE

REPERE ISTORICE POZITIVE

· 1038 – Dinastia Xia de Vest, de origine tibetană (tungută), · 1499 – Michelangelo sculptează Pieta;
întemeiază un imperiu care încalcă teritoriul Chinei;
· 1521 – Retras în castelul Wartburg din Eisenach
· 1565 – Turcii asediază fără succes Malta, apoi se retrag (Turingia) Luther începe să traducă Biblia în germană.
când armatele spaniole eliberează insula.
DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
1. Însemnările secrete ale lui Descartes
– Amir D. Aczel

2. Coliba unchiului Tom – Harriet
Beecher Stowe

“Volumul Insemnarile secrete ale lui Descartes, scris de
matematicianul american Amir D. Aczel, este un thriller
filosofico-istoric, care tine de ancheta politista, de biografie și de
istorie. Firul narativ il reprezinta un carnetel de saisprezece
pagini, plin cu semne cabalistice, descifrate de Leibnitz dupa
moartea lui Descartes.
Lucrarea evoca viata lui Descartes, descrie strategiile la care
savantii epocii recurgeau pentru a scapa de atacul autoritatilor
clericale și releva importanta lui Descartes – un matematician de
geniu și un filosof care a revolutionat sistemele de gandire. Ne
arata, de asemenea, cat era de legat filosoful de spiritul
Renasterii și de ideea ca stiinta este un cod care poate descifra
adevarul lumii.
Dar ce contine acest carnet “secret” (codat), gasit printre hartiile
lui Descartes? Printre altele, o formula care nu i-a fost niciodata
atribuita și pe care a descoperit-o in secolul următor
matematicianul elveţian Leonhard Euler. Este vorba de formula
lui Euler, care guverneaza structura tuturor corpurilor
geometrice tridimensionale – o importanta descoperire pe care
Descartes a tinut-o secreta, de teama Inchizitiei.”
(http://www.nemira.ro)
“Cel mai vândut roman al secolului al XIX-lea Prima ediţie a
romanului Coliba unchiului Tom a fost publicată pe 20 martie
1852 într-un tiraj de 5.000 de exemplare. Încă din prima zi s-au
vândut 3.000 de exemplare, iar în ziua următoare celelalte 2.000
de exemplare. Editura care o publicase s-a grăbit să pună pe
piaţă şi cea de-a doua ediţie. Ediţia a doua cu un tiraj de 300.000
de exemplare s-a epuizat în decurs de un an. Cartea a fost tradusă
în mai multe limbi. În Anglia, unde cartea a fost mult mai
populară decât în Statele Unite, s-au vândut 120.000 de
exemplare.”
(http://www.historia.ro)
“Coliba Unchiului Tom prezintă povestea dramatică a sclavilor
din sud şi felul în care erau trataţi de către stăpânii lor.
Suferinţele la care erau supuşi atât psihic prin dezmembrarea
familiilor şi considerentul că nu erau nici măcar oameni cât şi
mizeria în care trăiau transforma scurtul roman în o adevărată
capodoperă. Tonul moralizator se simte în întreaga operă, iar
mesajul său clar şi succint a făcut din carte un bestseller chiar şi
după ce sclavagismul a fost abolit. Ne dă o lecţie de umanitate.”
(http://librarie.carturesti.ro)

UN FILM...
Osînda (1976) - regia Sergiu Nicolaescu Filmul relatează povestea unui fost ocnaș pe nume Manlache
(Amza Pellea, Ernest Maftei, Gheorghe Preda, care se întoarce acasă după 12 ani: zece ani de ocnă,
Dinică, Ioana Pavelescu)
făcuți pentru că a participat la Răscoala din 1907, și doi ani de
război. El este acuzat pe nedrept de uciderea boierului la care
muncea, dar fuge în munți și este ucis când coboară din nou în
sat de veșnicul său dușman, jandarmul local. Este pus accentul pe
tragedia individuală a personajului principal care, chiar și după
ispășirea la temniță și apoi pe front a unor păcate mai vechi, este
stigmatizat în continuare de societatea rurală în care trăiește.
(http://ro.wikipedia.org)
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PRIMA DECADĂ (1-10 aprilie 2014)
Iertarea este privită ca un semn al neputinţei
Greşeală. Păcat. Informaţii complexe, obositoare. Rezolvarea greşelilor trecutului devine semn de
autodepăşire. Anturajul nu susţine ambiţiile personale. Ieşiri temperamentale. Vină. Învingătorii
sunt doar cei aleşi. Distrugerea unui început bun. Ceea ce nu este compact se dizolvă. Regretul
înlocuieşte acceptarea. Se râde pe seama celor slabi. Dispute pe criterii etnice. Tradiţia este un
obstacol. Noutatea înseamnă a privi altfel lucrurile. Sunt aduse din trecut evenimente care nu se
potrivesc cu prezentul. Progresul tehnologic este o tentaţie. Senzaţia de destindere. Confuzia
străinătăţii. Autosugestie negativă. Pierdere şi recuperare pe măsura puterii de a ierta. Explozii
temperamentale. Vulnerabilitate. Probleme în administrarea unui patrimoniu.
Intervalul 1-10 aprilie 2014 continuă seria alegerilor multiple oferindu-ne o nouă posibilitate
de a ne desfăşura în raport cu acest mesaj, punându-ne în faţa unei noi alegeri. Această alegere care
vine în luna aprilie se va dovedi a fi mult mai puternică, mai directă şi mai complicată decât
celelalte pe care le-am înfruntat în primele trei luni ale anului. Luna aprilie, prin faptul că aduce o
împlinire a conjuncţiei Soare-Uranus şi implicit a careului Soare-Pluton, dar şi pentru că Mercur se
va afla în trigon cu Saturn, pe 3 aprilie, sau că Venus va împlini trigonul cu Capul Dragonului, cu
puţin timp înainte de a ieşi din Vărsător şi a intra în Peşti, ori că Mercur intră în Berbec cu puţin
timp înainte ca Marte să împlinească opoziţia cu Junon, va lua înfăţişarea îndemnului pe care îl
lansează credinciosul atunci când formulează rugăciunea Tatăl nostru şi ne iartă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşelile greşiţilor noştri”. Se invocă, aşadar, în această construcţie astrală,
ideea de eroare, de greşeală, de păcat de traversarea unui episod complicat în care individul ştie ce
trebuie să facă, dar nu are puterea necesară sau are cunoştinţele necesare, dar primeşte din partea
anturajului o opoziţie substanţială ori poate informaţiile pe care le deţine şi despre care ştie că sunt
în volum foarte mare, nu sunt complete sau nu constituie tot bagajul de informaţie pe care trebuie
să-l folosească acum în această perioadă.
În tot acest interval Luna parcurge un segment de zodiac de la Taur la Leu trecând prin
conjuncţia cu Coada Dragonului chiar în prima zi a lunii când Soarele şi Jupiter îşi împlinesc careul
lor. Ceea ce vine spre noi acum nu ia înfăţişarea unor lucruri noi. Am mai trecut prin această
ipostază şi de această dată vom observa că evenimentele pe care le traversăm sunt atinse de o
schema cunoscută. Soarele trece prin preajma lui Uranus nu înainte de a împlini chiar din prima zi
un careu cu Jupiter, apoi va împlini un careu cu Pluton, participând la o configuraţie pe care am
înfruntat-o şi în luna anterioară – careul în T între Jupiter, Pluton şi Uranus, cu Uranus focar. Acum
acestei configuraţii i se alătură Soarele intrat în Berbec punând o greutate mare pe această
condiţionare socială, pe această desprindere de elementul personal, privită ca o necesitate
imperioasă, ca o obligaţie a individului care doreşte să se autodepăşească, să atingă un nivel
superior al calificării sale, al confortului ori al statutului sau social. Soarele, reprezentând
personalitatea, intervine în toată această ecuaţie doar pentru a complica lucrurile. Chiar din prima zi
realizăm în ce constau aceste complicaţii, pentru că Luna, trecând prin Coada Dragonului, aduce
greşelile trecutului, nesăbuinţele trecutului în postura de a fi subiect de discuţie ori motiv de
separare, de a da curs unor acuzaţii, de a hrăni o încordare pe care un cuplu nu o mai poate ţine sub
control. Putem să invocăm aici regretul de a nu fi la înălţime sau regretul pe care-l simte un individ
atunci când a avut prea mari aşteptări de la sine. Careul pe care Soarele şi Jupiter îl împlinesc din
prima zi, când Luna tranzitează ultimul segment din Berbec, aduce o nesiguranţă în conjuncturile
unde, anterior, am dat dovadă de încredere în sine şi expresivitate. Acum punem la îndoială că
aportul personal a fost cel lăudat, apreciat, că a fost cel pe care l-am considerat corect şi traversăm
o ipostază neplăcută pentru sine ca şi cum ne aflăm în derivă, ca şi cum nu mai primim suport sau
susţinere din partea anturajului, ci toate trebuie să le facem singuri, realizând că lucrurile nu stau
aşa cum le-am văzut, că, făcând singuri tot ceea ce vine spre noi acum, îndeplinind şi atribuţiile
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celorlalţi, realizăm că priceperea nu este la înălțime sau, în ansamblu, nu mai suntem atât de buni,
de cunoscători sau de eficienţi cum eram cândva.
Ultima ipostaza pe care Luna o împlineşte din Berbec pune o amprentă puternică pe acest
interval de 10 zile pe care-l analizăm, complicând acele relaţii care păreau stabile, solide, puternice
sau care nu au dovedit până acum că pot avea probleme, că se afla într-o criză sau că duc lipsă de
ceva. Acum avem pe cer un Marte retrograd în Balanță, întinzând un trigon către Venus, iar Venus
un sextil către Lună mediind opoziţia Luna-Marte. Toate aceste unghiuri, suprapuse peste careul
Soare-Jupiter, ne vorbesc despre neputinţa de a ţine sub control o ieşire temperamentală sau
traversarea unor situaţii în care obişnuitul, tradiţia, cunoscutul, relaţia aşa cum se desfăşura ea întrun anumit registru nu mai poate face faţă transformărilor de acum. Ipostazele care devin evidente,
conjuncturile pe care trebuie să le traversăm acum, ţin de sentimentul de vină, de regretul că la un
moment dat nu am fost la înălţime sau că rezervele se vor epuiza, poate chiar foarte repede şi în
mod sigur nu vom reuşi să atingem punctul final în calitate de învingători, ci după cum citim azi
rostul evenimentelor, finalitatea va fi atinsă de eşec. Acest eşec este pus pe careul dintre Soare şi
Jupiter, pe impactul personalităţii asupra conjuncturilor sociale generate de careul în T cu Uranus
focar. Reuşim să stricăm azi, la începutul acestui interval, prin gândire negativă, prin eşec personal
ori printr-o selecţie deficitară a evenimentelor. Nu reuşim să facem încadrarea adecvată şi această
notă de pesimism cu care intram în acest interval strică tot ceea ce am reuşi să menţinem sau să
construim cu mare efort.
Conjuncţia pe care Luna şi Coada Dragonului o împlinesc, chiar la începutul acestui
interval, nu face referire doar la atitudinea individului faţă de el însuşi, ci face referire la acele
atitudini ale grupului care învinuiesc elementul cel mai slab. Grupul în sine care nu reprezintă o
construcţie compactă, anturajul care nu este clar definit, ori familia care traversează o ipostaza de
criză pe probleme pe care le-am amintit din primele trei luni ale anului, se va vedea chiar din prima
zi a acestei luni în faţa unui impas. Individul care se află în linia întâi nu mai corespunde
standardului, iar el, participând la această apreciere negativă, va realiza că nu mai deţine resursele
necesare şi că este pe punctul de a fi înlăturat. Ca un paradox, cel care este agresat acceptă această
sancţiune şi nu se va împotrivi penitenței care vine din partea anturajului pentru că îi va fi explicată
prin episoadele negative prezentate în luna martie. El va şti că ori a folosit cunoaşterea în mod
deficitar, ori a încercat să ascundă un deficit de cunoaştere, iar acum primeşte sancţiunea, o
acceptă, o îmbrăţişează, nu opune rezistenţă în exterior, însă toate frământările pe care le parcurge,
faptul că este atins de regret şi nu de acceptare, nu de credibilitatea acestei penitente, îi spun că se
afla într-o luptă cu sine.
Pentru că avem implicată zodia Berbec în această ecuaţie, manifestările comportamentale,
atitudinile celor care nu sunt loviţi de regret sau culpa vor ieşi din cadrul normalităţii. Vom avea de
înfruntat oameni care râd pe seama celorlalţi fără ca aceştia să fie vinovaţi, doar pentru că ei nu se
simt constrânşi în niciun fel sau nu doar se bucura de ceea ce li se întâmplă altora, dar le râd în faţă
şi uită să se mai oprească. Această ipostază scoate în evidenţă o criză a relaţiilor pe care vom
încerca să o mediem prin neconvenţional, prin neobişnuit, prin invocarea motivului libertăţii în
relaţii, a deschiderii pe care un anume individ o simte atunci când nu este constrâns în mod direct să
gândească într-un fel, să se manifeste într-un anumit fel ori să urmeze anumiţi pași pentru a atinge
etapa finală într-un demers.
Astfel, zilele de Taur devin zile de conduită. În perioada exaltării Lunii, Soarele împlineşte
cele trei aspecte amintite la începutul acestei analize (careu cu Jupiter, conjuncţie cu Uranus şi careu
cu Pluton) accentuând în aceste zile problemele legate de raportarea la mediu, urmărind prezentarea
acestui impact într-o manieră originală, nouă, nonconformistă. În aceste zile de Taur trebuie să
remarcăm faptul că Marte, deşi în mod direct nu trimite o opoziţie către conjuncţia Soare-Uranus, el
participă printr-o opoziţie de atitudine pe care o lansează în această ecuaţie menţinând opoziţia cu
Junon. Asta înseamnă că nu se împlinește o cruce cosmică pe semne cardinale, însă se va evidenţia
o anume dispută pe criterii etnice, referitor la tradiţie, la puterea pe care o exercită un individ cu
funcţie, cu demnitate, cu rang social, la complicaţiile care apar când oamenii vorbesc în acelaşi timp
uni cu alţii şi nu se înţeleg. Cu cât au mai multe neclarități, cu atât mai mult îşi dau seama că au
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neapărată nevoie de un punct comun pentru a merge mai departe, iar acest impas constituie
elementul care îi evidențiază în grup prin nevoile pe care le au, alegerea pe care trebuie să o faca în
această lună. A cere iertarea greşelilor personale după măsura pe care o punem în iertarea pe care o
arătăm celorlalţi constituie o dovadă de maturitate, de înţelegere, o dovadă de echilibru şi nu în
ultimul rând o dovadă de sănătate mentală. Pentru a ascunde acest deficit, atunci când această
condiţie nu poate fi îndeplinită, oamenii vor ridica stacheta pretenţiilor şi vor invoca nepriceperea,
necunoaşterea şi carențele pe care le-au dovedit până acum. Tranzitul Lunii prin Taur, în acest
context al careului în T, cu Uranus focar, înseamnă explorarea unui drept, iar acest drept va reuşi să
medieze nu problema în ansamblu, ci doar o componentă a sa, aceea care ţine de afişarea pe zona
publică, de aparența socială, de modul cum sunt menţinute raporturile cu instituţiile, cu un superior
ori cu o autoritate care doreşte încă din 2012 să-i fie recunoscută puterea, influenţa şi dominarea.
Intervalul 1-10 aprilie ne îndeamnă să cântărim lucrurile. Dacă deviza importanta a lunii
aprilie este aceea în care cerem iertare, iar ea ne este acordată pe măsura iertării pe care noi, la
rândul nostru, o acordăm, investigaţiile pe care le vom face asupra problemelor cu care ne
confruntăm acum sunt noi pentru că Axa Dragonului, de curând, şi-a schimbat poziţia şi
complicațiile care ne vin acum de pe axa Berbec-Balanţă nu sunt încă ușor de recunosut. Asta
înseamnă că elementul noutate va veni din toate părţile. Noutatea nu va fi dată doar de faptul că ne
confruntăm cu întâmplări pe care nu le-am mai întâlniţi până acum, ci şi de faptul că noutatea vine
din faptul că le privim altfel, că acum, dintr-odată, evenimentele pe care le-am parcurs de la
începutul anului până acum sunt importante, sunt demne de a fi luate în considerare şi vor cântări
foarte mult în deciziile pe care le vom lua. Din această cauza zilele de Taur (Lună în Taur) sunt zile
în care căutăm soluţii exact în problemele pe care le-am rezolvat anterior, făcând grava confuzie de
a aduce din trecut evenimente care nu se potrivesc cu prezentul. Anterior am fost atât de încântaţi,
de mulţumiţi ori de fascinaţi de soluţiile pe care le-am găsit, de rezolvările spectaculoase la care am
luat parte încât acum, rememorând toate aceste episoade, credem că se potrivesc şi celor pe care le
traversăm acum.
În 2 aprilie Luna va trece prin opoziţia cu Saturn obţinând din partea lui Mercur o mediere.
Cuvântul, termenul, acela care face trimitere la idei cât mai vaste, dar şi, în egală măsură, gândul
care aduce frica, ne constrânge sau ne spune că este important să fim prevăzători, atenţi, prudenţi în
faţa problemelor pentru că acestea sunt elementele care vor tempera nesiguranţa pe care ne-o creăm
singuri.
Pentru a compensa acest neajuns oamenii se vor arăta curajoşi în demersurile sociale. Vor
dori să investească bani, să investească produse, să convingă opinia publică şi prin aceste idei pe
care le transferă vor dori să investească în segmentul profesional, în cel cultural ori în autoeducaţie.
Cu cât vom dori să investim mai mult, cu atât ne vom arăta mai nesiguri pe ceea ce avem în jur şi
sperăm că această noutate să însemne de fapt şi o întâlnire a norocului.
Norocul acum se îndreaptă spre alte domenii. El are alte înfăţişări şi implicaţiile
evenimentelor care sunt purtătoare de noroc ne ocolesc acum ori se adresează unor episoade mult
mai mari şi mai ample care depăşesc cadrul celor 10 zile, care se adresează lunii aprilie în ansamblu
sau anului 2014. Acest noroc vine, pe de o parte, din trigonul pe care Venus începe să-l ridice cu
Capul Dragonului, aducând plăceri personale în care se investeşte multă atenție, în ideea că ele vor
creşte, vor umple un gol în viaţa intimă sau că vor înlătura probele de factură personală, cele care
pot să facă un cuplu să se despartă sau 2, 4, 5 oameni care sunt asociaţi să-şi găsească fiecare
propriul său drum în viaţă.
O altă şansă la care facem trimitere acum este cea care vine din partea lui Jupiter din Rac
spre care Neptun încă mai trimite un trigon. Marile perioade, marile deschideri, educaţia, profesia
sau un anume curent filosofic, religios, tehnologic, vin spre individ acum cu tentaţii speciale.
Acestea îl incită oferindu-i o nouă modalitate de a-şi petrece timpul, noi oportunităţi profesionale
sau chiar noi tipuri de asocieri din care să se aleagă cu o nouă poziţie socială și, cum este lesne de
înţeles, nu se pot împlini doar în acest interval. Ele acum abia sunt văzute. Ele au apărut încă din
luna martie, acum doar ies la suprafaţă şi devin mult mai vizibile pentru persoana în cauză prin
implicaţiile pe care le au. Sfârşitul nu se va consuma în intervalul pe care-l analizăm aici, tocmai de
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aceea este important ca aceste zile de Taur, când Luna se află în exaltare şi primeşte un sextil din
partea lui Mercur din Peşti, planetă care are o comunicare aparte acum cu Venus şi deopotrivă cu
Jupiter, să înţelegem că aceste idei, aceste orientări, deschideri sau oportunităţi trebuiesc recalibrate,
integrate în dimensiunea personală şi mai ales trebuiesc văzute cu modestie, cu măsura generozităţii
pe care o arătăm celorlalţi ori cu măsura bunătăţii pe care am probat-o până acum.
Prin trecerea Lunii în Gemeni în ziua de trei aprilie vom trece la fapte. Ne vom simţi
încurajaţi de un context, să spunem lucruri pe care le-am ţinut în secret, ascunse, să ne implicăm în
demersuri sociale care sunt diferite de cele pe care le-am gândit în zilele de Taur. Mulţi vor
considera că primesc propuneri viabile, că sunt încurajaţi şi se simt eliberaţi de grijă, de povara
situaţiilor incerte, ignorându-le. Caracterul incert al evenimentelor viitoare se menţine încă, dar
individul îl va ignora, se va ascunde, va folosi politica struțului şi singurul efect benefic, dacă există
unul, este acela al destresării şi al eliberării de grijă.
În zilele de Gemeni se petrec lucruri ciudate, mai ales prin faptul că în acest interval Venus
din Vărsător împlineşte un trigon cu Capul Dragonului de pe gradul anaretic din Balanţă, înainte de
a părăsi zodia Vărsător și de a intra în Peşti. Aceste îndemnuri confuze care, pe de o parte, prin
gradul anaretic, subliniază explorarea unei probleme, a unei tensiuni, a unei greutăţi, iar pe de alta
trigonul dntre Micul Benefic şi Capul Dragonului indicând o şansă, ne arată că acum vom beneficia
de posibilitatea depăşirii unui obstacol sau redresării situaţiei în ansamblu. Aceste două elemente ne
scot în evidenţă o trăsătură destul de complicată a zilelor de Gemeni, aceea dată de numărătoarea
inversă. Nu există practic ultimatum, însă toate unghiurile pe care Luna le trimite din această zodie
către planetele din Berbec sau către cele din Peşti sau trigonul pe care-l împlineşte cu Marte conferă
senzaţia de putere, de descindere către o zonă suspect de liniştită care integrează elemente care ar
trebuie să se exprime la scena deschisă, să ţipe foarte tare, să se arate prin caracterul revendicativ
ori să distrugă acolo unde sunt aşezate. Faptul că nu se întâmplă lucrul acesta ne duce cu gândul la
influenţa mult prea puternică a Lunii negre din Leu, aceea care pe zodie de foc, asemenea Soarelui
sau lui Uranus, creează confuzia străinătăţii. Acest termen limită sugerează individului că nu se află
la locul potrivit, că dacă nu se va întâmpla aşa cum îşi propune, aşa cum doreşte, aşa cum i s-a
sugerat, până i se opreşte numărătoarea, el va fi declarat străin de locul respectiv şi va trebui sa
plece. Această confuzie a străinătăţii, susţinută şi întreţinută de această poziţie a Lunii negre din
Leu ce exercită o presiune aparte a Lunii din Gemeni, aduce careului în T foarte agresiv şi puternic
de pe zodiile cardinale şi a lui Marte din Balanţă la această ecuaţie, posibilitatea de a eşua prin
autosugestie, prin convingerea auditoriului de eşec, de nereuşită, de incompetenţă, prin atribuirea
unor defecte care nu există în realitate, dar în care toţi ceilalţi vor crede.
În acest cadru apăsător pentru unii, poate chiar terifiant pentru alţii, avem nevoie de iertare,
de înţelegere, de un anturaj puternic şi serios, de unul educat cel puţin în subiectul sau problema
care se desfăşoară acum pentru a reuşi să smulgă această obsesie a individului în defecte inexistente
pentru a-l desprinde de această obsesie a străinătăţii pe care o va explora foarte puternic în prima
decadă a lunii aprilie. În acest context, va fi dificil să cerem iertare. Accentuarea zodiilor cardinale
sugerează faptul că va exista şi această problemă a neputinţei de a cere iertare însă atunci când
individul îşi călca pe suflet, îşi depăşeşte o barieră, atunci când cere iertare celui din jur, acordarea
ei va scoate în evidenţă contextul complicat şi apăsător pe care-l traversează individul. Nu va obţine
iertarea decât după măsură aproprierii iertări pe care până acum a arătat-o celorlalţi.
Zilele de Rac (Luna în Rac) încearcă să compenseze o probleme care s-a manifestă de la
începutul acestei luni până în acest moment, până pe 6 aprilie, una ce ţine de comunicarea
deficitară, de pierderea unor obiecte ori de depărtarea de anumite obiective pe care ni le-am stabilit
referitor la un demers care vizează îmbogăţirea patrimoniului personal ori adjudecarea unui titlu. În
aceste momente putem să punem în aplicare ideea de iertare în consonanţă cu invitaţia care ne este
făcută prin rugăciunea Tatăl nostru. Vom căuta să iertăm ceea ce se întâmplă în jur în ideea că, în
felul acesta, ne integram într-un proces care îndreaptă spre noi o iertare la aceeaşi intensitate. În
realitate, suntem atinşi o sensibilitatea pe care nu o vom putea înţelege foarte uşor şi în faţa căreia
foarte mulţi vor claca. Ea vizează în primul rând a judeca sau a critica pe cei din jur, chiar dacă nu
în totalitate, măcar a observa o greşeală, a o scoate în evidenţă până în punctul în care să i se pună o
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etichetă ori să i se aplice o sancţiune. Sunt abordate toate etapele acestea negative până la etichetare
sau sancţiune, ceea ce înseamnă că nu suntem nici într-un caz pe drumul spre iertare, ci pe un alt
traseu. Asta va genera o mare confuzie, va pune o greutate aparte pe psihologia comportamentală,
pe experienţa de viaţă, pe modul cum am văzut şi am interpretat relaţiile până acum lăsându-ne în
voia oricărei forme de nemulţumire ori de revoltă sau agresiune, în special cea verbală. Cu cât trece
timpul mai mult cu atât mai mult Marte se integrează în aspectele negative realizate între maleficii
Uranus, Pluton şi Marele Benefic Jupiter, participând la ridicarea unei cruci cosmice cardinale. Cu
cât trece timpul, cu atât probleme mici sau cele pe care le-am văzut intenţionat mici, devin mari,
apăsătoare, se conturează într-un cadru social bine delimitat de impresiile celorlalţi, de greutăţile lor
şi devin probleme de viaţă. În realitate, sensibilitatea devine o problema sau o barieră şi în loc să
explorăm cu bucurie ceea ce simţim, ne va împovăra, va suplimenta greutăţile luând în serios toate
lucrurile care ar trebui lăsate în voia lor.
Dintre toate zilele de Rac, ziua de 17 aprilie se va remarca prin generarea unor ipostaze
negative, complicate ce apar din nimic şi care pot lua o mare amploare. Luna, prin conjuncţia cu
Jupiter, va participa la împlinirea acestei cruci cosmice cardinale care va inflama totul şi va ridica
semne de întrebare referitoare la comportamentul celorlalţi ori referitoare la seriozitatea lor, la
nivelul de educaţie ori referitor la obiectivitatea pe care spun că o au faţă de ceea ce trăiesc. Acum
se vor pierde din vedere detalii importante, se pierd lucruri, persoane, însă doar cele cu care am
legat de curând o anumită relaţie de prietenie sau asociere şi ne vom fixa mult mai mult relaţiile
vechi. Luna împlineşte un trigon cu Saturn şi va aduce din nou în centrul atenţiei nevoia de a
explora o anume componentă socială, de a evidenţia un tip de relaţie pe care-l avem cu ceilalţi,
adică de a ne întoarce la prietenii vechi, la relaţiile pe care le-am avut cu ei, la asociaţii mai vechi
sau la afacerile pe care le făceam pe vremuri şi ne încântau. Mercur va trece în această zi în Berbec
şi acele idei care ne apăsau prin amploarea lor se vor selecta de la sine. Vom deveni mult mai direcţi
în exprimare, mult mai incisivi, vom scurta drumul renunţând la diplomaţie, la tact, vom spune
lucrurilor pe nume şi asta ne va pune în situaţia să renunţăm la prietenii noi şi să ne întoarcem la cei
vechi, să realizăm că tot ceea ce este vechi şi a dovedit trăinicie sau putere are o forţă aparte,
singura care ne va fi de folos în această perioadă.
Zilele de Rac (Luna în Rac) sunt zile în care explorăm resursele însă sunt şi zile în care
vedem că aceste resurse se risipesc, sunt cheltuite pe nimic în ideea că putem să câştigăm un loc, o
poziţie, că investim sau că oferim un sprijin unei persoane pentru ca, pe viitor, gestul să ne fie
întors. Toate acestea pendulează în jurul ideii de iertare, de armonizare cu anturajul, de integrare
într-un anumit segment social şi ne conferă senzaţia că am scăpat de o problemă, deci am scăpat de
frică, că ne-am eliberat de o greutate, fie şi numai cea a gândurilor proprii, că lucrurile acum sunt
mai simple, mai clare, chiar dacă avem de traversat episoade sfâşietoare, conflicte puternice,
marcate de o agresiune mult mai intensă decât ce am traversat până acum şi generatoare de
complicaţii sociale pe care nu putem să le gestionam corespunzător. Trecerea lui Mercur în Berbec
aduce explozii temperamentale. Or aceste explozii temperamentale reprezintă gazul pe care-l punem
pe focul deja aprins. Lucrurile se inflamează și pentru că renunţăm la tact şi pentru că ne-am săturat,
ne-am plictisit ori nu mai facem faţă solicitărilor care vin din jur. Considerăm că a spune lucrurilor
pe nume reprezintă cea mai bună soluţie însă, până la urmă, ea se va dovedi cea mai rea soluţie.
Trecând în Berbec Mercur va intra în fereastra trigonului cu Lilith şi tentaţia cuvântului, a ideii
periculoase, tentaţia mesajului răstălmăcit va fi o componentă majoră pe finalul acestei decade, dar
şi pe o mare parte din decada următoare.
Acum individul va fi tentat să cântărească lucrurile în favoarea sa şi să extragă de acolo doar
ceea ce-l avantajează, doar ceea ce se prezentă drept câştig personal substanţial, chiar dacă asta
înseamnă a acţiona în defavoarea celorlalţi. Dacă în zilele de Rac anumite evenimente lasă impresia
că se îndreaptă spre aspectul lor negativ fără impactul individului, fără vreo implicaţie din partea
acestora, zilele de Leu, asta însemnând din mijlocul zilei de 8 aprilie până în noapte de 10 spre 11
aprilie, lasă impresia că individul însuşi îşi creează probleme, că se îndreaptă spre acele lucruri şi că
le selectează dintr-o suită întreagă de episoade pe acelea care-l lezează sau îl compromit.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

77

Problemele temperamentale sunt cele care ne vor duce în ipostaze complicate sau penibile.
Cu Mercur în Berbec şi Lună în Leu, cu Lilith în Leu şi traversând şi o dispunere astrală apăsătoare
(crucea cosmică de pe semnele cardinale) atitudinea va fi elementul care va strica tot ceea ce este
bun, tot ceea ce ar putea să meargă spre armonie, tot ceea ce este marcat de bună convieţuire sau de
înţelegere.
Acest interval este apăsător, complicat, poate chiar periculos pentru toată lumea, indiferent
de zodie, ascendent ori de vârstă sau de nivel de pregătire, pentru că ne intensifică acel fond
personal pe care în general nu ştim să-l administrăm. Luna neagră arată pe temă, indiferent de
poziţia ei, locul cel mai vulnerabil şi sensibil, zona de unde se poate isca oricând un scandal, adică
locul şi poziţia asupra căreia individul nu poate avea niciun control. Trigonul pe care începe să-l
formeze Mercur cu Lilith, adică această înţelegere falsă între oameni, va genera şi probleme în
administrarea unui patrimoniu, în a consuma o rezervă, în a achiziţiona un bun, ori în a valorifica un
proiect personal. Trigon pe semn de foc însemna exprimare personală, însă Luna neagră va pune o
picătură de culoare pe un fond care trebuie să rămână alb şi imaculat. Va interveni cu un neadevăr,
cu o minciună, cu o atitudine greşită ori cu prea multă îndrăzneală, convingându-l pe individ că este
momentul să se impună, că asta cere societatea sau că doar aşa poate evita o pierdere substanţială.
Din nefericire, doar aşa va realiza pierderi substanţiale, doar diminuându-şi tactul, diplomaţia şi
înţelegerea şi doar aşa îşi va pierde prietenii pe care şi i-a adunat în preajmă în ultima vreme.

A DOUA DECADĂ (11-20 aprilie 2014)
Explorarea limitelor iertării
Se iarta ceea ce devine mai periculos. Cei din umbră se remarca. Instruire pentru a face faţă
presiunii de grup. Investigarea anturajului. Comportamente greşite. Presiunea internă scade în
intensitate prin înţelegere şi căldură sufletească. Ameliorare. Nevoie de igienă mentală. Gândurile
au putere sporită. Episoadele sociale sperie. Prea multă mândrie. Fragmentare. Reuşita prin
analizarea segmentelor. Sfidarea tradiţiei. Intensitatea evenimentelor este periculoasă, nu sensul
lor. Iertarea sfatului greşit. Cercetarea faptelor personale are nevoie de mult discernământ.
Puterea vine din activităţi de mică amploare. Tărie de caracter descoperita prin aprecierea
educaţiei/studiului. Transformările care apar pe zona publică au asupra individului un impact
neplăcut. Investigare. Nevoie de a înţelege de ce se face trimitere către anumite episoade ale
trecutului.
A doua decadă a lunii aprilie accentuează aglomerarea de planete de pe zodia Berbec şi ne
conduce spre convingerea că tot ceea ce este înfăptuit în mare grabă, cu viteză ori care se consumă
prin ridicarea tonului, implică neapărat o reuşită. Chiar dacă multe dintre acestea merg în direcţia
aceasta, chiar dacă de prea multe ori ni s-a dovedit că forţa şi impunerea au dus la valorificare în
mai bune condiţii a unui potenţial, acum descinderile care implică forţa, nu expresivitatea, sunt
atinse de compromis şi duc la slăbirea puterii folosită în demers cu atât mai mult cu cât se uzează de
ea. În felul acesta, ideea de iertare, de putere, de forţă capătă dimensiunea unei zone periculoase, în
sensul că ajungem în postura de a ierta ceea ce devine mai periculos, de a ne ţine aproape persoana
care să ne încerce cel mai mult în această direcţie şi asta înseamnă şi a convieţui cu o serie de
probleme ori, din anturaj, să selectăm pe acele fiinţe care nu-şi pot purta de grijă în această direcţie.
Va fi complicat de făcut faţă acestei perioade pentru că ne va lăsa o clară senzaţia de neputinţă în
faţa a ceea ce putem controla cel mai puţin ori chiar deloc. Fie că ne referim la faptul că în 15
aprilie Pluton intră în mers retrograd şi asta înseamnă a ne supune în faţa unor decizii de factură
socială la elaborarea cărora am participat, adică aşa ne confruntăm cu efectele propriilor decizii, fie
a ne întâlni cu pedeapsa, cu secţiunea în ambivalenta sa, expresie a dinamicii sociale ori a nivelului
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de înţelegere aplicat propriei fiinţe. Dacă, în primul caz, ceea ce vine din afară ne va lăsa impresia
că în trecut mai mult am greşit decât am ajutat, în relaţia cu sine vom considera că ceva trebuie să se
schimbe şi că întreaga presiune cumulată, cea din social suprapusa peste o anume doză de
neîncredere faţă de propria fiinţă nu ne iartă, ba chiar ne conduce spre schimbări interne.
Cei care sunt sensibili, care pot să se ridice prin observaţie ori care pot lucra uşor cu
noţiunile abstracte vor observa că marile lucrări de preschimbare a spiritului se fac uşor prin oameni
care până în acel moment nu s-au dovedit demni de evenimente de amploare, prin cei care adesea au
negat faptul că pot iniţia sau măcar participa la fenomene de masă. Ideea de a fi demn de o
asemenea descindere va fi pusă în această perioadă lângă necesitatea iertării unui anturaj. A fi sau
nu demn de a iniţia un proces subtil, de a impune o modificare în mediul de apartenenţă nu ţine de
standardul activ în momentul în care se face modificare, ci de alte episoade, toate consumate în
trecut, când acest individ s-a evidenţiat prin alegeri personale speciale, când nu a mers cu gloata,
când nu s-a integrat în mentalitatea care alunecă la vale, ci, prin atitudinea sa, a dorit să spună: „Se
poate şi altfel. Aceştia, la rândul lor, participă la procese de instruire, de cizelare a fiinţei pentru a
fi pregătiţi în faţă presiunii pe care anturajul o pune pe ei când devin promotori sociali ai ideilor pe
care le deţin.
Iertarea, atât de necesară în acest interval, va oscila între elementele de factură misionară,
cele pe care individul şi le atribuie ca fiindu-i predestinate şi cele care sunt de maximă urgenţă ori
cele care vin din social ca efect al modelul cultural ori obiceiurilor. Trecerea de la raţiune la
spiritualitate, de la gândirea limitată la instrumentele sufleteşti, cadrul în care s-a manifestat, în
februarie, careul Jupiter-Uranus, devine acum o bază în a dezvolta motivaţii în favorarea iertării.
Niciunde nu este mai utilă iertarea decât în situațiile in care sunt traversate mari probleme. Prin
aceasta, îndemnul misticilor de a oferi şi ceea ce nu ai, de a face un efort de răscolire a fiinţei pentru
a oferi o informație despre existenţa căruia nu am ştiut nimic, reprezintă modalitatea ideală de a
sublima neputinţa şi a de a o conduce spre soluţie. Soluţia trecerii de la raţiune la spiritualitate, dacă
anterior nu a fost practică, acum va trebui obligatoriu să fie abordată, iar dacă anterior am căutată
să o punem în aplicare prin mijloace ocolitoare, acum nu mai putem să facem asta pentru că
presiunea care vine din social ori din situaţiile personale, ce ne solicită, cer o altfel de abordare, deşi
anumite secvente sociale ale acestei decade vor semăna izbitor de mult cu ceea ce ni s-a-ntâmplat în
ultima decadă a lunii februarie a acestui an.
Putem vorbi aici despre speranţa de viaţă, despre dreptul la viaţă, despre pretenţiile pe care
unii oameni le lansează asupra noastră şi care, până la urmă, se dovedesc nefondate. În felul acesta,
se depăşesc limite, se încalcă reguli de convieţuire şi se distrug bariere pe care oameni nu ar trebui
să le depăşească niciodată dacă doresc să nu-şi invadeze brutal unii altora intimitatea. În faţa acestor
complicaţii unii vor dezerta şi asta va spune multe despre cât de puternici sunt în realitate, cât de
mult trebuie să ne bazăm pe ei şi până unde se poate merge cu susţinerea acestora. Totul va lua
înfăţişarea unei lupte, însă unii vor vedea această luptă greşit. Ei vor dori să urce pentru a se vedea
pe sine la înălţime, pentru a se adresa mulţimii de pe poziţia cea mai înaltă, pe care alţii, mult mai
atenţi la sănătatea lor morală, vor prefera să se ridice la aceste înălţimi pentru a vedea ei lumea şi a
reuşi să-şi extindă nivelul de observaţiei ori de înţelegere spre zonă cât mai vaste.
Aceste trăsături sunt destul de apăsătoare în zilele de Fecioară (Luna în Fecioară) pentru că
orice ridicare spre culmi ale eficienţei care, prin această poziţie, oferă și un feedback pentru care
individul nu este încă pregătit, nu va putea fi integrată corect şi nici nu va reuşi să participe la
construirea unor procese sociale prin detașarea de frică ori de obsesia perfecţiunii – principalele
obstacole ale acestor zile de Fecioară (Luna în Fecioară). Prin dinamica acestei decade obsesia
perfecţiunii va însemna epuizare, stres, teamă de a pierde o poziţie, o funcţie ori hrănirea unui
dialog interior care ne va seca şi mai mult puterea. Luna va fi în opoziţie cu poziţia lui Neptun şi va
adânci percepţia aceasta printre griji inutile. Totul va fi văzut disproporţionat, apăsător, greu şi
primele efecte ale acestei dizarmonii vor fi văzute chiar din prima zi a decadei, după ce Luna va
împlini la grad perfect opoziţiile cu Neptun şi Venus aflate în conjuncţie.
Putem să vorbim aici despre comportamente greşite, despre gesturi care vor lăsa impresia
unui plan negativ a unei răzbunări, însă ele nu sunt decât apanajul unei dezordini afective alimentată
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de teamă de a nu controla suficient de mult şi de puternic oamenii sau situaţiile în care ne implicăm
acum. Din fericire, cu fiecare zi care trece, cu fiecare pas pe care Luna îl face către Marte, Soarele
se apropie de limita superioară a toleranţei admisă pentru opoziţia cu Marte şi problemele vor
deveni mai puţin presante. Este adevărat că atitudinea nu comportă nicio modificare şi că
argumentele tot în gura mare sunt aruncate, însă la fel de adevărat este că presiunea internă, cea care
speria prin lipsa de control ori, la polul celălalt, obsesia perfecțiunii, scade în intensitate.
Astfel, a doua zi de Fecioară, când Luna şi Chiron vor fi în opoziţie, Venus şi Neptun îşi
împlinesc conjuncția lor şi multe dintre cele care au fost până acum presiune par să spună că se
topesc doar acolo unde dragostea îşi face simţită prezenţa, doar acolo unde există iubire, sacrificiu
şi unde oamenii pot să se susţină unii pe alţii prin înţelegere şi căldură sufletească. În realitate,
iubirea nu face minuni dacă ea este o floare firavă şi plăpândă într-un teren uscat şi sărac, ci cel
mult va aduce o raza de lumină, o ipostază trecătoare de fericire pe care până la urma oamenii o vor
uita. Asta va face ca bucuriile de acum să fie privite prin prisma prejudecăţilor, prin greutăţile vieţii
şi să primească etichete în raport cu ceea ce s-a consumat acum. Ea nu va mai putea să se exprime
prin valorile sale universale, ci doar prin ceea ce poate fi cântărit acum, prin forţa şi expresivitatea
unei anumite experienţe de viaţă, care, după cum vedem, are mari şanse să devină un etalon greşit.
În felul acesta, competiţia nu are şanse de supravieţuire decât în condiţiile în care ea se susţine pe
un program de pregătire, iar rezultatul să fie expresia unei munci de echipă. Ceea ce este individual
cade sub incidenţa suspiciunii, a fricii de boala ori a neputinţei de a găsi în jur susţinerea necesară.
Faptul că Luna se îndreaptă spre Marte, simultan cu slăbirea opoziţiei Soare-Marte, are o
mare însemnătate însă nu prin vibraţiile acestor protagonişti, nu prin sporirea puterii de influenţă a
trigonului pe care Jupiter îl trimite către Venus şi Neptun aflate în conjuncţie. Prin iubire, iertare şi
înţelegere se pot rezolva multe neajunsuri, iar ceea ce este stricat pe alte conjuncturi, alte unghiuri,
pe alte demersuri (opoziţie Jupiter-Pluton), indiferent de scop, tind acum să se amelioreze prin
iubire. Din nefericire, iubirea, iertarea, înţelegerea sunt privite acum ca necesităţi, că datorii, ca
reguli şi, abordându-le, ieşim din cadrul firescului, în sensul că ele nu mai vin de la sine, ci sunt
impuse. Evenimentele sociale care derivă din aceste unghiuri sunt lovite de regulă, precizie şi
blocate în aceste obsesii. Faptul că aşa trebuie făcut devine un element generalizat şi, daca în
cadrul vieţii comune acest îndemn aduce autoritatea unui membru al familiei prin experienţă de
viaţă, prin avansul pe care i-l conferă înţelegerea lucrurilor şi fenomenelor, în societate situaţia
devine puţin mai complicată. Crucea cosmică de pe semne cardinale aduce o suită de evenimente
mai mici care, cumulate, pun bazele unei secvenţe sociale remarcabile, marcată de o anume
tensiune pe care, soluţionând-o, oamenii reuşesc a-şi depăşească o condiţie, să ridice nivelul de
existenţă a unei regiuni, să stabilească, prin contracte, înţelegeri între state şi organisme
internaţionale, să obţine un avantaj prin delimitarea zonelor de influenţă. Totuşi, această împărţire,
această desfăşurare de forţe nu dă nimănui dreptul de a se erija în lider, iar dacă o va face va genera
puteri ireale zonelor mici, segmentelor artificiale ale unui stat, regionalizarea, încurajarea
comerţului subteran, imitaţia, pirateria.
În zilele de Balanţă (Luna în Balanţă) oamenii pierd din vedere că multe dintre lucruri ar
trebui cântărite, că viaţa personală este, prin faptele abordate de la începutul acestei luni până acum,
în centrul atenţiei şi greşeala nu mai are conotaţia pe care o avea anterior. De aceea, orice
distorsiune va avea nevoie de iertare, iar iertarea va merge în tandem cu măsura propriei puteri de
iertare. Din nefericire, iertarea, prin Balanţă, devine o formă de a goli fiinţa de conţinut, de a ignora
esenţialul, cauza problemei, de a o înlocui cu altele mai mici ori de a înlocui adevăratul efort cu un
compromis care să scoată în evidenţă desconsiderarea pe care fiinţa o are faţă de corp, igiena
mentală sau fizica, reguli, oameni, faţă de toate acestea ori doar unele dintre ele.
Dacă 14 aprilie, în mare parte, va veni cu o anume linişte, aducând beneficii rezultate din
procesele de desprindere de o calitate, de esenţă, de răspundere pentru a se proteja de durere, de
suferinţă, de complicaţii, în 15 aprilie Mercur va fi în conjuncţie cu Uranus în timp ce încă se va
afla în careu cu Jupiter, adică se integrează în crucea cosmică de pe semne cardinale pe care o
traversăm de ceva vreme. Aceste unghiuri aduc putere gândurilor negative, impulsurilor care distrug
ori schimbă o regulă, care argumentează prin puterea exemplului ori care fac din marile demersuri
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sociale secvențe integrate în dimensiunea vieţii personale. Din capul locului ziua de 15 aprilie
devine una dintre cele mai dificile zile ale lunii aprilie prin noutatea pe care o adăugă acestei cruci
cosmice, dar şi prin împlinirea Lunii pline pe axa Berbec-Balanţă suprapusă perfect peste Axa
Dragonului. Acum marile episoade sociale capătă un semn, un rost ori le este îndreptat demersul
către o finalitate complicată pe care nu o mai putem ajuta, modifica ori cizela. Putem aminti aici
ideea de frământare sociale pornind de la criteriul apartenenţei la un grup, despre modul cum este
prezentată hrana, despre calitatea ei, despre tot ceea ce implică implementarea tehnologiilor noi
despre invadarea intimităţii unui individ folosind aceste mijloace moderne. Cu Luna pe Capul
Dragonului şi Soarele pe Coada sa ies la lumină intenţiile negative ale individului care consideră
exemplul său singurul valid pentru a fi urmat. Liderii care nu au viziune, care sunt vădit deranjați de
aspectele pozitive ale schimbărilor pe care le traversăm se transformă în instrumente ale unor
episoade de tristă amintire. Istoria nu-i va lăuda, nu va recompensa pe cei care fac acum din
exemplul personal o regulă socială.
Ceea ce este demn de consemnat vine din evidenţierea unui paradox. Cu cât aceşti indivizi
obsedaţi de propria imagine sunt mai puternici şi mai influenţi cu atât urmele pe care le vor lăsa în
social îi vor ajuta pe oameni să se depărteze de seria de fapte pe care le reprezintă. Chiar dacă prin
accentuarea zodiilor cardinale evenimentele nu par să aibă o extindere prea mare ca timp,
intensitatea este atributul esenţial al acelor episoade care au venit asupra noastră acum, în aprilie.
Intensitatea se va manifesta prin agresarea esenţei lucrurilor, care este elementul cel mai eficient al
acestei descinderi. Mulţi vor prefera să audă selectiv, îşi vor închide toate canalele de comunicare şi
prin această separare forţa acţiunilor, scurte ca durată, va creşte exponenţial.
Reducând importanța acţiunilor oamenii acordă o mai mare importanţă evenimentelor mici
ori le fragmentează pe cele mari pentru a le împărţi în fragmente şi, în felul acesta, a reuşi mai uşor
situaţii cu care se confruntă. Luna plină din 15 aprilie aduce o mare intensitate acestor fragmente.
Puterea regiunii, a zonelor, a fragmentelor ar putea deveni mult mai mare, mai vizibilă și mai greu
de controlat decât puterea întregului, în ansamblul său. Tulburarea pe care o traversează liderii în
această perioadă, care este susţinută de Lună neagră din Leu și de toate celelalte planete care ne
agresează din zodiile cardinale îi îndemna pe aceştia să lupte împotriva tradiţiilor. Tradiţiile nu le
mai sunt pe plac, obiceiurile sunt ignorate ori acele secvenţa, acele tabieturi care ţin de viaţă
comună, de rutină, sunt sfidate. Mulţi vor dori să facă parte dintr-o structură noua să se implice în
acţiuni noi fără să observe că toate aceste lucruri noi care vin spre ei poartă amprenta Lunii din
Balanţă în conjuncţie cu Capul Dragonului, adică a desconsiderării unui element esenţial pentru a-l
responsabiliza în mod inutil situaţiei ori persoanelor care nu au nicio legătură cu ceea ce traversăm.
Toate aceste conjuncturi generează confuzie şi lipsă de orientare, iar pentru a compensa acest
neajuns mulţi se dedau la tot felul de fapte ce ies în evidenţă nu prin profunzime ori conţinutul lor
cât prin intensitate.
În mod normal Luna plină de pe axa Berbec-Balanţă, ar fi trebuit să amplifice sensul
legăturilor, sensul asocierii sau a relaţiilor în general însă, prin faptul că există o cruce cosmică pe
semne cardinale care instigă la fragmentare, Luna plină, suprapusa peste Axa Dragonului, va da
putere unui element auxiliar, va da putere părţilor componente, nu întregului, adică va goli ființa de
lucrurile esenţiale şi o va îndrepta spre drumuri care nu duc nicăieri. Tocmai de aceea în perioada
aceasta va fi nevoie să iertăm toate persoanele care ne îndeamnă pe drumuri greşite ori care ne
tratează cu evenimente lipsite de conţinut. Ceea ce are conţinut, ceea ce este puternic, ceea ce este
esenţial a venit spre individ până la 1 aprilie 2014. Ceea ce ne-a rămas ca episod, ca derulare ori ca
amintire din lună martie sau poate chiar din lunile anterioare devine acum un balsam pentru suflet,
un factor de reglare pentru evenimentele sociale şi un eveniment de referinţă pentru cei care
oscilează sau care uită prea uşor unde trebuie să ajungă. Mulţi vor traversa conflicte ale conştiinţei
susţinute pe ideea de refuz a traseului, a drumului, a propriei persoane, a unei calităţi, de înstrăinare
față de familie, țară, faţă de limbajul pe care l-au avut până acum ori faţă de cunoştinţele care s-au
dovedit până acum utile. Acum, prin apropierea lui Mercur de Uranus, ideile noi par să cucerească
mai mult, chiar dacă nu li se vede acestora încă utilitatea, chiar dacă ele par să nu aibă niciun
conţinut, chiar dacă doar şochează. Ceea ce vine spre noi şi este atins de noutate va avea mai multă
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trecere sau importanţă şi va cântări mai mult decât experienţa de viaţă sau decât recomandările
unora elaborate pe baza unor observaţii de luni sau poate chiar de ani de zile.
Ceea ce se strică acum va putea fi reparat greu tocmai pentru că fragmentului îi este văzută
structura în mod greşit. Nu putem să supravieţuim prin întregul fragmentat sau prin exagerarea
puterilor şi posibilităţilor unui fragment. Întregul, prin ansamblul său, va avea nevoie de toată
atenţia şi înţelegerea pe care individul o îndreaptă către familie, viaţă personală sau către societate
acolo unde se manifestă demersul sau acţiunea respectivă.
Cercetarea faptelor personale are nevoie de mult discernământ, de autocontrol, adică de
acele elemente pe care nu le primim simplu, uşor, care sunt desconsiderate sau ignorate. Apropierea
lui Mercur de Uranus şi împlinirea careului cu Jupiter înseamnă de fapt accentuarea careului care se
realizează între Rac şi Berbec, adică ruperea unei legături, revolta împotriva unui sentiment sau
împotriva unei categorii sociale care reprezintă ori personifică o atitudine, o stare, o generaţie sau o
modă culturală. Mâniile care apar între cele două zodii Berbec şi Rac pot genera secvenţe sociale
extrem de intense şi puternice pentru că acestea nu intervin prin elementul personal, aşa cum se
întâmplă cu celelalte două zodii cardinale Balanţă şi Capricorn, ci, pentru că îşi propun, reuşesc să
mobilizeze întregul anturaj. Episodul care este generat de aspectul de careu dintre Rac şi Berbec va
lăsa impresia reprezentativităţii. Ceea ce va veni din această zonă va avea aparența părerii generale,
de grup, iar ecoul, răspunsul, va fi îndreptat, nu împotriva unui individ, ci împotriva unei categorii
sociale. În felul acesta, se şubrezeşte o structură socială şi, pentru a supravieţui (atât Racul cât şi
Berbecul vin în zodiac cu abilitatea de a putea trăi în condiţii grele) se alege varianta fragmentării
întregului.
Zilele de Scorpion vor fi mult mai uşor de folosit pentru că aduc în acest context uscat, arid,
prea fierbinte, o ideea care salvează, o preocupare care îl scoate pe individ din contextul social
agresiv şi îi conferă mulţumire, încântare sau chiar fericire prin activităţi mici complet diferite de
ceea ce se află în conflict şi au fost prioritare până acum. Aceste lucruri mici şi mărunte îi conferă
putere, îl ajută să-şi recupereze energia şi să observe care au fost breşele de securitate, unde a greşit
şi cum să procedeze pentru a combate deposedarea de bunuri sau şubrezirea imaginii personale, aşa
cum se citeşte din derularea evenimentelor de la începutul lunii aprilie până acum. Luna în
Scorpion, împlinind un trigon cu Jupiter şi altul cu Venus, refăcând sextilul cu Pluton, desenează pe
cer un Zmeu. Această configuraţie pentru că foloseşte două planete care sunt deja implicate într-un
careu în cruce cosmică pe semne cardinale smulge eroarea de acţiune din contextul agresiv al
ultimelor zile şi o pune pe aceasta în faţa unor soluţii simple şi uşor de aplicat. În general, aceste
soluţii vin pe filiera psihologiei comportamentale, în sensul că dintr-odată are mai multă tărie de
caracter sau putem sa ignorăm o acţiune agresivă ori un cuvânt aspru care ne-a fost atribuit şi prin
această atitudine sau decizie să putem depăşi un impas.
Prin sextilul pe care Pluton îl împlineşte cu Luna şi cu Venus se contrabalansează o anume
agresivitate verbală care vine din careul Mercur-Pluton din momentul în care Mercur s-a integrat pe
crucea cosmică pe semne cardinale. Nu doar Luna din Scorpion, ci şi faptul că Venus trimite
sextile către Pluton va face ca pierderile de memorie, ca deciziile proaste sau soluţiile negative,
acelea care aveau un iz antisocia, să nu mai poată fi puse în aplicare ori amânate pe o perioadă
nedefinită. Faptul că Luna din Scorpion implică planeta Venus împreună cu Maleficul Pluton şi
Marele Benefic Jupiter, într-o configuraţie numită Zmeul, care îl are pe Jupiter ca planeta focar, ne
îndeamnă să apreciam acele lucruri care ne-au fost transferate prin educaţie. Deci, pe de o parte,
societatea traversează episoade în care aceste valori sunt desconsiderate, iar pe de alta individul
simte nevoia unei raportări la valorile esenţiale. Aceste lucruri vor genera o nouă ipostaza
conflictuală în care individul va considera că cea mai bună soluţie pentru a combate stresul pentru
a-şi păstra obiectele de patrimoniu într-o stare bună de funcţionare sau integritate este aceea de a se
separa, izola de demersurile sociale ori de oamenii care îi incita să-şi părăsească locul liniştit şi
calm al familiei ori intimităţii pentru a se implica în cruciade sau descinderi sociale ample şi
revendicative.
Zilele de Scorpion vor deveni zile de înţelepciune pentru că vor fi observate în comparaţie
cu ipostazele anterioare pe care le tot traversăm de la începutul lunii aprilie până acum. Exploziile
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temperamentale, gândurile fragmentate sau acţiunile împart lucrurile în părţi componente pentru a
putea fi controlate mai uşor, sunt privite acum ca greşeli, ca păcate, ca ipostaze susţinute de idei
eronate, de concluzii greşite şi mulţi vor încerca prin această temperare, prin această liniştire a
minţii ori a sentimentelor, să se ierte unii pe alţii, să privească cu mai multă maturitate episodul în
sine şi să-şi amintească că toţi suntem loviţi de eroare pentru că suntem oameni, cu toţii greşim
pentru că suntem angrenaţi într-un proces de evoluţie şi zilnic luăm contact cu ipostaze noi sau care
devin așa prin uitare.
Mai există o componentă pe care Luna în Scorpion o poate amplifica pe fundalul crucii
cosmice de pe semnele cardinale şi anume modificări în structurile administrative sau creşterea
puterii în segmentul militar, mişcări de trupe într-o zonă într-alta ori declanşarea unei forme de
război care să aibă un lider ce dictează pe mai multe teatre de război. Impactul asupra individului
merge însă pe o cale misterioasă. Soarele trece însă prin Coada Dragonului şi toate aceste
transformări care apar pe zonă publică au asupra individului un impact neplăcut, ca şi cum individul
selectează din ceea ce i se întâmplă doar ceea ce-l doare şi nu-şi poate explica, dar şi posibilitatea
ca multe lucruri care se manifestă la modul obiectiv sau care vizează grupuri de oameni nu neapărat
un individ anume, să fie luate în sens personal şi reacţiile individului să genereze o altă serie de
episoade negative pe care să nu le poata administra.
Din fericire Axa Dragonului nu mai ocupă gradele anaretice ale zodiile Berbec şi Balanţa,
iar asta înseamnă că împlinirea conjuncţiei dintre Soare şi Coada Dragonului nu va avea un caracter
tendenţios, ci doar va scoate la iveală probleme de factură personală, unele legate de înţelegerea
partenerului de viaţă, de afaceri, a anturajului în care am ales să ne integrăm şi modul cum alegem
acţiunile prin care urmărim să ne punem în valoare ori să impunem anturajului o anumită părere
despre sine, să implementăm în mediul de apartenenţa o anume ideea pe care toti cei din jur să o
preia.
Zilele de Săgetător (Luna în Săgetator) vor aduce chiar o explorare a acestei tendinţe, pe
alocuri chiar periculoasă pentru că se va răscoli acea problemă generată de opoziţia lui Marte cu
Uranus, adică explozii temperamentale, fără a putea fi soluţionate. Luna va trimite un trigon către
Uranus şi altul către Lună neagră ceea ce îi va pune pe oameni în ipostaza de a răscoli probleme pe
care nu le pot rezolva şi apoi de a se mândri că sunt conştienţi de defectele pe care le au, de
caracterul agresiv al mediului în care trăiesc ori de multe alte lucruri care nu sunt în regulă şi care
definesc un anume segment social ori societatea în ansamblul ei. Pe acest fond mulţi vor veni cu
soluţii imposibile, acelea care nu pot fi puse în aplicare şi care susţin mai mult ideea de încercare
decât de reuşită, adică să-i convingă pe oameni că muncesc atunci când ei de fapt stau degeaba, că
se preocupă din situaţia în care ei se plictisesc. Cerul astral care apare în zilele de Săgetător este
marcat de nevoia de a proteja fără sorţi de izbândă un drept, un privilegiu, un titlu ştiinţific o
imagine sociale. Din nefericire aceste lucruri se vor desfăşura cu o rapiditate mult prea mare ca
individul sa mai poată reacţiona. Mintea este îndreptată spre altceva, spre lucruri care nu sunt
importante, spre aspectele neesenţiale ale vieţii pentru a mai putea proteja ori încadra corespunzător
o problemă pentru ca soluţia să vină în virtutea etapelor următoare. Cu toate acestea trecerea Lunii
prin Săgetător aduce un elan special trigonului pe care beneficii îl împlinesc. Venus din Peşti cu
Jupiter din Rac ne îndeamnă să ne explorăm acea latură pe care conflictele sociale ori transformările
personale nu au atins-o încă. Este o latură plăcută, frumoasă, delicată, rafinată care nu trebuie
expusă acum, ci doar gândită sau trăită fără a fi împărtăşită ori fără a i se căuta acesteia un
echivalent în plan social. Săgetătorul, prin tranzitul Lunii, îi va îndemna pe oameni să se exprime de
o manieră expansiva, să fie extrovertiţi să-şi împărtăşească unii altora impresii, căutând să se
convingă pe ei înşişi şi apoi şi pe cei din jur că nu sunt suspicioşi că au încredere în oameni şi că
sunt în posesia unor concluzii practice, reale, corecte, elaborate în afara conflictelor pe care le-am
tot traversat de la începutul lunii până acum.
Ceea ce se întâmplă în aceste zile de Săgetător ajută mult îndemnul general al acestei luni,
acela de a ierta şi îi încarcă pe oameni cu o energie pozitivă care îi învăluie nu numai din modul
cum se raportează la sine, modul cum își aleg ideile pe care să le aprofundeze în dialogul interior, ci
şi prin modul cum se urmăresc unii pe alţii. Nu este vorba aici despre o investigare, ci doar de o
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explorare, adică de a acorda atenţie acelor episoade plăcute şi deconectante cu care ne-am delectat
în lună martie.
Trecerea Soarelui în Taur şi împlinirea careului dintre Jupiter şi Uranus va accentua acea
cruce cosmică pe semne cardinale reeditând o problemă mai veche sau o complicaţie, aducând din
nou în discuţie aceleaşi episoade, poate cu persoane noi, însă urmărindu-se acum o altă finalitate.
Trecând în Taur, Soarele îi îndeamna pe oameni să ţină mai mult la ceea ce-i defineşte şi să
protejeze mai mult obiectele de patrimoniu, cele care-i conferă statutul pe care-l are acum. Acestea
pot fi reprezentate nu doar de imobile, terenuri, obiecte din jur, ci şi de titluri ştiinţifice, certificate,
diplome de calificare sau chiar impresii venite din partea unor persoane care sunt importante pentru
un individ anume, care are o anume greutate în societate. Prin importanța pe care o vom căuta să leo acordăm acestora vom reuşi să ne sustragem acestei noi serii de conflicte şi să ne protejăm
elementele pe care le vom folosi din plin în a doua parte a anului. Obiectele din jur sau elementele
care ne conferă stabilitate sunt acele lucruri care ne ajută să facem legătura între confortul personal
şi o anumită succesiune a evenimentelor în zona publică. Cu cât vom încerca să înţelegem mai mult
rolul pe care-l avem cu atât mai mult ne vom simţi mai apropiaţi de obiecte ce au o anumită
încărcătura afectivă sau care ne amintesc de anumite episoade ale vieţii. Este, de altfel, un proces
firesc ce întreţine autoconservarea.
Agresivitatea acestei decade o va face un fel de vedetă a anului 2014 prin faptul că ține
activă crucea cosmică pe semne cardinale, cea care va reuşi să implementeze, să producă o
schimbare atât de vizibilă şi de clară, încât ceea ce va urma va trebui în mod obligatoriu să ţină cont
de ea. Am mai trecut prin ipostaze de transformări, de schimbări, însă calitatea gândirii, calitatea
sentimentelor puse acum în joc, modul cum selectam evenimentele şi cât de agresivi ne arătăm
împotriva a ceea ce ne-a susţinut până acum va lăsa o urmă puternică pe corpul individual, pe cel
social, va încuraja acele spirite care au venit în această lume pentru a produce o schimbare pentru a
face loc unor energii bune, pentru a pregăti terenul unor schimbări mult mai mari ca amploare şi
mult mai puternice ca intensitate decât ceea ce s-a-ntâmplat acum. Ceea ce s-a-ntâmplat acum
rămâne însă un episod reprezentativ pentru 2014 pentru că fragmentele apărute din segmentarea
întregului asupra căruia s-a acţionat, la rândul lor se vor comporta ca întreguri de sine stătătoare
însă vor purta amprenta fragmentarii, vor afişa peste tot faptul că nu reprezintă întregul, ci doar o
parte a acestuia, că nu deţin informaţia per total şi că, pentru o vizune de ansamblu, va fi tot timpul
nevoie să călătorim în timp, cu mintea, către momentul când s-a produs schisma, segmentarea
pentru a înţelege care era structura din care fragmentul pe care-l urmărim făcea parte.

A TREIA DECADĂ (21-30 aprilie 2014)
Iertarea suferinţei care ne înrobeşte
Sunt invocate motive de revoltă. Subminarea autorităţii. Greutate prea mare pe bine. Binele este
desconsiderat. Iubirea este încercată. Lecţii importante de viaţă. Critica este luată în sens personal.
Îndoiala. Negativitate. Descoperirea unei noi puteri. Stabilizare pe cale prin noutate. Sentimentul
datoriei ne apropie de oameni. Grupul modifică substanţial calitatea vieţii. Mândrie. O nouă şansă
în revizuirea comportamentului. Pofte neobişnuite. Lipsa discernământului este acum periculoasă.
Salvarea aparenţelor. Nostalgie. Lucrurile lasă impresia că nu pot fi controlate. Slăbiciune.
Demascare. Dezvelire a omului de caracterul său benefic. Sacrificiu. Agonie şi extaz. Muncă în
condiţii grele. Orice pas făcut în direcţia iertării este hrană, vindecare, balsam.
Debutul celei de a treia decade a lunii aprilie se desfăşoară într-un registru mult mai dur şi
agresiv decât am văzut în primele 20 de zile. La acest început de sector Luna se află în plin tranzit
în zodia Capricorn, împlinind o conjuncţie cu Pluton şi implicit o opoziţie cu Jupiter, imediat după
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ce aceşti doi protagonişti (Jupiter şi Pluton) şi-au definitivat la grad perfect opoziţia lor. Apoi Luna
se va afla în careu cu Marte şi, spre seară, după ce va împlini trei sextile, cu Chiron, cu Venus şi cu
Saturn, vom avea de susţinut careul dintre Uranus şi Pluton, care se împlineşte la grad perfect.
Unghiurile sunt agresive, dure şi alternează, adică se trece de la conflictele de factură internă
la cele de factură externă într-un mod atât de legat, de bine construit şi de coordonat încât vom avea
impresia că trăim o perioadă apocaliptică şi că lucrurile foarte evidente, dure şi clare sunt doar cele
negative. În realitate, aceste unghiuri care se împlinesc pe finalul zilelor de Capricorn (Lună în
Capricorn) înseamnă, în primul rând, desprinderea de păcatele proprii. A invoca îndemnul lui Iisus
acela înserat în rugăciunea Tatăl nostru Și ne iartă greşelile noastre precum şi noi iertăm
greşelile greşiţilor noştri înseamnă, de fapt, a ne confrunta cu ipostaze intime sau sociale în care
oamenii din jur să ne greşească. A ierta greşelile celorlalţi înseamnă o acţiune construită prin voinţa
proprie, după ce am luat contact cu dizarmonia, cu acuzaţia, cu suferinţa.
Opoziţia lui Jupiter cu Pluton înseamnă o revoltă împotriva unor reguli apreciate sau
evaluate ca fiind unanim acceptate. Ceea ce se manifestă azi, ceea ce vedem începând din prima zi a
acestei decade reprezintă vârful unui iceberg. Sunt invocate motive pentru revolta, pentru
distrugerea ordinii, pentru reaşezarea acestora după alte criterii sau după reguli complet noi, cu
scopul de a proteja o tradiţie însă, în realitate, sunt aduse la lumina forme de revoltă care au fost
construite împotriva tradiţiei. Acest paradox este puternic susţinut de tranzitul Lunii prin Capricorn
care aduce în astrologia mondială subminarea autorităţii. Este vorba despre subminarea autorităţii
unui individ, a unei structuri sau încercarea de imixtiune a unei grupări în treburile interne ale alteia.
Cerul acestui moment aduce împlinirea unei configuraţii numită Aripi de pasăre care este
atipică. Pe un braţ avem un sextil, acela pe care Luna şi Pluton îl trimit către conjuncţia MercurChiron, iar pe partea cealaltă avem un careu între Jupiter şi Uranus. Dacă în sfera intimă oamenii
doresc, prin această formă de revoltă, să-şi găsească un loc, să se topească în cadrul unei structuri
sau să urmărească accederea către o poziţie mai înaltă aşa cum li s-a promis sau aşa cum ar merita
în urma muncii depuse, răspunsul societăţii se va dovedi a fi unul aflat în disonanţa cu aceste
interese personale. Chiar dacă individul a fost promovat, chiar dacă un anumit demers a urmărit să
ridice, să înalțe să promoveze, să valorifice forţele individuale, atunci când se va pune problema
împlinirii acestui deziderat lucrurile se vor răsturna în mod spectaculos şi mobilul demersurlui va fi
înlocuit cu un interes construit pe moment.
Prin trecerea Lunii prin conjuncţia cu Pluton, de fapt, se activează o cruce cosmică agresivă
în care sunt implicaţi nu mai puţin de trei malefici, ceea ce va pune o greutate foarte mare pe
tranzitul lui Jupiter prin Rac (exaltare), cu atât mai mult acum, la începutul acestui interval, când
Luna îi trimite acestuia o opoziţie. Prin ceea ce se construieşte acum nu înseamnă că forţa binelui
slăbeşte, ci înseamnă că se pune o greutate prea mare pe aceasta sau că traversăm ipostaze sociale
în care se aşteaptă prea mult de la un bine atât de mic. Asta înseamnă că oamenii fac gesturi mici,
fac fapte bune care să nu-i evidenţieze însă le prezintă pe acestea într-un mod disproporţionat,
bombastic, cu prea multă mândrie, fală, ceea ce-i transforma pe aceştia în personaje negative, De
partea cealaltă, Saturn în Scorpion încă mai are de format trigonul cu Venus, însă va încerca să ne
aducă în centrul atenţiei relaţiile afective, acelea în care am investit cel mai mult sau care au trecut
proba marilor încercări, acelea care au venit spre noi în 2013. Cei care în 2013 şi-au salvat
dragostea, iubirea ori sentimentele de această factură, cei care au reuşit să o transforme într-o
motivaţie pentru a merge mai departe, reuşesc acum să invoce ipostaze din 2013 similare cu cele de
acum care, chiar dacă sunt mici, lipsite de importanță sau care nu atârnă atât de mult asupra
echilibrului psihoemoţional, ele pot să mobilizeze o cantitate mare de energie în aşa fel încât
individul să nu greşească atât de mult, ci să greşească mai puţin şi în compensaţie să reuşească să
găsească resursele necesare pentru a se ierta pe sine pentru greşelile pe care le face acum. Saturn în
Scorpion ne dă lecţii de viaţă., iar aceste lecţii de viaţă, desprinse din experienţele personale sau
obţinute prin combinaţia experienţelor personale cu cele de factură sociala sau consultate din marile
biografii, îi fac pe oameni mai puternici, cu un caracter dur, menit să reuşească să se ridice deasupra
problemelor pe care le traversează acum.
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Nu trebuie să uităm că problemele pe care le traversăm acum au o componentă socială
evidentă. Noi intervenim în această componentă socială cu o schema propriei, cu un mecanism
individual, cu un mod propriu de a gândi, de a înţelege şi de a interpreta lucrurile şi vor pierde
foarte mult aceia care vor lua totul în sens personal şi vor considera că tot ceea ce li se întâmplă este
îndreptat împotriva lor sau construit de o aşa manieră încât să-i deposedeze de toate lucrurile bune,
eficiente, înălţătoare sau plăcute pe care le-au acumulat de-a lungul vieţii.
Pe acest fond, careul lui Uranus cu Pluton, activând un alt braţ al acestei cruci cosmice îi
aduce pe oameni în postura în care să se rănească unii pe alţii în încercarea lor de a se desprinde de
greşeli, de rău, de păcat, de suferinţă. Acesta este elementul care-i va convinge pe oameni că
lucrurile merg din rău în mai rău pentru că au mari aşteptări din partea unor demersuri pozitive.
Jupiter în exaltare este în acest context exponentul absolut al conjuncturilor pozitive şi,
neîmplinindu-se aşa, îi fac pe oameni să cadă în păcatul îndoielii sau, mai rău, cel al gândirii
negative. De asemenea, acesta este şi momentul în care oamenii sunt invitaţi să facă eforturi şi mai
mari pentru a-şi depăşi condiţionările individuale, pentru a se ridica deasupra suferinţelor şi pentru a
înţelege că acestea vin spre ei cu un rost. Nu trăim aici pentru a aplauda sau pentru a fi aplaudaţi, ci
trăim pentru că am ales să explorăm şi această zonă a universului, a Creaţiei, am ales să înţelegem
să integrăm în dimensiunea individuala, în spirit, experienţele interpersonale sau născute din relaţia
individului cu mediul ambiant şi din această zonă. Tocmai de aceea suntem invitaţi să iertăm
oamenii care se ceartă între ei, să acceptăm nemulţumirile celorlalţi, tot ceea ce strigă de durere în
jur pentru că a accepta înseamnă a ne descoperi tăria de caracter necesar pentru a privi înainte.
Privind înainte omul îşi mai descoperă o putere, aceea de a merge în direcţia în care priveşte şi a se
menţine, a fi stabil pe traseu, drum, cale, în timp ce cei din jur îşi explorează devierea de la cale,
adică propria durere într-un mod orb şi complicat înseamnă a deveni pentru cei din jur un sprijin.
Acest sprijin se realizează fără implicarea într-o misiune sau un destin construit special pentru a
ajuta alte suflete, ci o consecinţă a propriei evoluţii.
În această perioadă diminuarea durerii reprezintă şi elementul care ne îndeamnă să mergem
mai departe, dar şi semnul că am reuşit să ne stabilizăm pe Cale. Evenimentele sociale care survin
în urma acestor unghiuri complicate se întind pe mai multe zile. Ele nu apar şi nu se finalizează în
această zi la începutul acestui interval, dar nici în ziua de mâine, când Luna îşi va schimba semnul,
când va trece în Vărsător, ci undeva spre finalul intervalului, în preajmă zilei de 29 aprilie, când se
va împlini Luna nouă sau când Mercur din Taur va trimite un trigon către Pluton şi un sextil către
Jupiter, reuşind să medieze opoziţia periculoasă dintre cei doi. Acum, construim căile de atac, ne
găsim motivaţiile pentru a merge mai departe, ne revoltăm sau ne consumăm energia pentru a
identifica cele mai bune metode, cele mai corecte căi, cele mai interesante trasee pentru a merge
mai departe. Spre finalul acestui interval, ne vom şi stabiliza pe cale aşa cum am invocat anterior,
iniţial, prin înţelegere, apoi prin descoperirea puterii de a merge mai departe, adică de a fi
consecvent.
Prin conjuncţia lui Mercur cu Junon de pe ultimul segment al zodiei Berbec, în situaţia în
care Soarele a eliberat acest semn şi ne-a îndemnat să gândim practic, să ne liniştim, să ne
scufundăm în anturajul pe care-l avem deja, fără să urmărim să ne integrăm în altul nou, care se
arată încântător de la distanţă, vom fi tentaţi să punem pe umerii celorlalţi o greutate prea mare. Nu
ne alegem din anturaj pe oricine, ci fiind vorba de o conjuncţie între intelect şi relaţie, vom alege
persoanele cu care să realizăm un schimb de idei foarte liber şi fără opoziţie. Nu se va pune
problema doar de schimb de idei, ci, fiind vorba de Berbec, sunt implicate şi dorinţle, iar acolo
unde vine vorba de dorinţă spectrul acţiunilor se lărgeşte foarte mult încât oamenii să-şi pună la
dispoziţie unii altora tot ceea ce deţin. De asemenea, atunci când intervine dorinţa lucrurile se
complica şi nu trebuie să ne gândim că, traversând o conjuncţie între Mercur şi Jupiter, lucrurile
sunt liniştite, calme sau au pornit pe un drum sigur. Această conjuncţie se suprapune peste Coada
Dragonului şi este important de indicat că acum ne vom simţi apropiaţi de oamenii faţă de care
avem datorii. Fie că aceste datorii sunt construite, închipuite, fie că ele vin dintr-un trecut
îndepărtat, acela pe care dorim, prin marea complexitate a unghiurilor astrale de acum, să-l
modificăm.
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În felul acesta, vorbim aici despre generozitate, despre puterea de a accepta ceea ce se
înţelege în jur şi de a ierta, nu la modul ostentativ sau obositor, ci printr-un joc al ideilor, prin
flexibilitate mentală, prin deschidere faţă de impresiile celorlalţi, ca şi cum dintr-odată ni se permite
să vedem acelaşi peisaj din mai multe unghiuri. În general, trecerea lui Mercur prin Coada
Dragonului înseamnă pedeapsă prin vorba, prin sancţiune sau prin deposedarea de o informaţie ori
de un drept primit prin viu grai sau printr-o declaraţie făcută în mod public. Acum, însă, greutatea
va cădea mai mult pe conjunctura socială, aceea din care relaţiile speciale pe care le invocăm acum
sunt desprinse. Careul pe care Marte şi Jupiter îl împlinesc acum mută centrul de interes de pe
dorinţele personale, ce ar putea fi periculoase, pe dorinţele de grup, acelea care mobilizează mari
energii şi care pot crea mari obiceiuri şi care impun o anumită direcţie tradiţiilor.
Astfel, vorbim aici despre o modificare a calităţii vieţii sau despre o înglodare în probleme şi
mai mari doar pentru simplul fapt că dorim sau că nu dorim să iertăm. Principalul argument care va
fi folosit în favoarea neputinţei de a ierta va fi cel legat de mândrie. Deşi în mod firesc trecerea
Lunii prin Vărsător ar fi trebuit să-i ajute pe oameni să se deschidă mult mai uşor unii faţă de
ceilalţi, faptul că primeşte o opoziţie agresivă din partea lui Lilith şi, de parte cealaltă, şi Mercur, o
altă planetă individuală, trece prin Coada Dragonului, se realizează, din imensa oportunitate astrală
din această perioadă, o selecţie negativă. Oamenii sunt înclinaţi să-şi spună cuvinte nepotrivite sau
nu se mai sincronizează în ceea ce-şi spun şi doresc să fie apreciaţi după aşteptările pe care le au.
Faptul că au mari aşteptări de la cei din jur îi constrânge să se risipească în acţiuni care nu au niciun
rezultat. În realitate, pentru că Mercur trece peste Coada Dragonului, observăm că lucrurile au un
rost, o informaţie şi o desfăşurare clară şi anume, eliberarea individului de poverile pe care le duce
cu el de-a lungul existențelor.
Faptul că în această a doua zi a ultimei decade a lunii aprilie Marte şi Jupiter își împlinesc
careul lor, în situaţia în care Marte în Balanţă este retrograd, această formă de selecţie a episoadelor
din trecut comporta o restrângere şi mai mare a realului. Adică suntem întâmpinaţi cu aceeaşi
agresivitate cum i-am întâmpinat noi, anterior, pe alţii, ni se arată refuz, indiferență sau respingere
aşa cum am arătat altădată, iar acum nu contează dacă anterior am fost motivaţi sau nu. Acest lucru
devine mult mai greu, mai agresiv şi mai puternic în momentul în care Mercur va trece, în ziua de
23 aprilie, din Berbec în Taur. Această greutate pe care Marte şi Jupiter o lansează prin careul lor
primeşte din partea lui Mercur (comunicarea) o doză suplimentară de agresivitate, prin faptul că o
mare parte din zi va fi pe gradul anaretic, adică pe ultimul grad din zodia Berbec. Această
agresivitate prin vorbe, prin declaraţii se transformă în ameninţări, iar ameninţările, în ziua de 23
aprilie, prin careul lui Marte cu Pluton, şi nu doar atât, prin faptul că Junon atinge Coada
Dragonului la grad perfect în aceeaşi zi, se transformă în fapte.
Faptele zilei de 23 aprilie îşi au rădăcinile în lucrurile care nu au fost ţinute sub control
anterior, în ultima săptămână, în ultimele 10 zile, iar de acum încolo traseul acela agresiv ar putea
să pericliteze buna convieţuire sau să pună la grea încercare un tip de asociere pe care am mizat
foarte mult. Această asociere va avea un moment de respiro în încercările de această factură în
zilele de 24 şi 25 aprilie prin faptul că Luna, trecând din Vărsător în Peşti, va avea de susţinut
trigonul pe care Venus din Peşti îl va împlini cu Saturn din Scorpion. Chiar dacă relaţiile, asocierile
sau prieteniile de orice factura sunt puse la grea încercare, oamenilor li se mai oferă acum o şansă.
Sunt invitaţi din nou, cu indulgenţă, cu maturitate, cu înţelepciune, să-şi revizuiască o parte din
declaraţii ori comportamentul în ansamblu pentru a convieţui în bune condiţii ori pentru a se
reîntoarce la starea de armonie pe care o aveau.
Nu va fi însă deloc uşor pentru că ipostaza în care Junon trece peste Coada Dragonului îi
tratează pe oameni cu relaţii uşoare, cu relaţii care să se desfăşoare după bunul lor plac, după cum
doresc (prietenii superficiali sau asociați care să se limiteze doar la o anumită direcţie ori la o
anumită zonă a planului social). Junon în Berbec îi incită pe oameni spre negoţ, or a face negoţ cu
sentimentele înseamnă o mare pedeapsă pentru suflet, înseamnă a-l priva pe acesta de ceea ce are
mai bun, mai cald, mai frumos sau de hrana cea de toate zilele. Este adevărat că împlinind aceasta
conjuncţie a lui Junon cu Coada Dragonului în separaţia careului pe care Marte şi Pluton îl
împlinesc toată această reorientare a individului către alte medii sau relaţii poate fi privită ca o
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sancţiune aplicată vechilor prietenii, vechilor asocieri sau ca o revoltă împotriva propriului destin.
În aceste momente, oamenii se dedau la tot felul de acţiuni, unele mai grozave decât altele, mai
ciudate, mai obişnuite, mai haotice care în timp se vor întoarce împotriva lor şi care, prin faptul că
apar pe careul Lună-Saturn, se dovedesc a fi lipsite de înţelepciune sau discernământ. Acest fond al
seriozităţii încercate constituie bază pentru ipostazele în care oamenii trebuie să-şi salveze
prieteniile. Acesta este momentul în care oamenii își dau sema că dacă doresc să meargă mai
departe cu asociaţii sau cu cei pe care-i au în preajmă, va fi nevoie să sacrifice ceva.
Când vine vorba de Marte, mai ales când este retrograd, direcţia spre care ne îndreaptă
seamănă cu o poftă teribilă. Cu toţii am avut ocazia, dacă nu de puţine ori, atunci periodic, să
parcurgem momente în care pofta să-şi facă simţită prezenţa într-un mod foarte vizibil, aşa cum se
întâmplă acum. Dacă pofta în ceea ce priveşte alimentele este cea mai cunoscută dintre toate, pofta
faţă de a acţiona într-o anumită direcţie, de a face într-un anumit fel, cea care vine din subtil, din
dublul eteric sau din astral este mult mai greu de citit şi mult mai greu de controlat. Marte retrograd
în Balanţă înseamnă poftă faţă de episoade neobişnuite, iar aceste episoade trebuie în mod
obligatoriu să conţină alte raporturi sociale.
Sunt avertizaţi acum cei tineri sau oamenii care nu au o experienţă de viaţă solidă, care nu
ştiu să discearnă corect binele de rău şi care sunt agasaţi acum de diferite tentaţii sociale menite să
soldeze toată această conjunctura cu separarea de prietenii vechi, de familie, de soţie, de copii,
separarea de promisiunile pe care și le-au făcut lor înşişi sau faţă de un anumit traseu pe care l-au
parcurs până acum cu conştiinciozitate.
Salvarea relaţiilor importante constituie unul din obiectivele esenţiale ale acestei decade şi
bineînţeles a întregii luni aprilie, pentru că se încadrează perfect în îndemnul acestei luni Şi ne
iartă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşelile greşiţilor noştri. Aceasta este alegerea pe care
trebuie să o facem în această lună şi prin această alegere, să ne integrăm în direcţia generală a lui
2014, aceeea care ne oferă posibilitatea de a ne extinde câmpul conştiinţei prin alegerile pe care le
facem.
Trecerea Lunii prin Peşti, înseamnă şi traversarea ipostazei în care individul să reuşească săşi medieze tendinţa Nodurilor (priorităţile destinului), adică să găsească punctul de echilibru între
aspiraţiile sale, condiţionările sociale şi ceea ce devine greu, dens sau dureros din trecutul său.
În mod normal ultimul interval de tranzit al Lunii prin Peşti, în special ziua de 25 aprilie, ar
trebui să fie una dintre cele mai speciale şi minunate zile ale lunii aprilie. Ea, însă, va păstra
nostalgia, durerea şi împovărarea acţiunilor anterioare şi, de asemenea, va fi parfumată şi cu grijile
pe care le avem, ca nu cumva lucrurile bune pe care am reuşit cu mare efort să le menţinem să nu se
risipească. Acesta este şi momentul de dinaintea conjuncţie Soare-Mercur, adică un moment de
rătăcire afectivă, un moment de unduire, de oscilaţie, de balans care până la urma se va solda cu un
rezultată bun. Venus şi Saturn stau pavăză că toate aceste devieri de la cale care survin astăzi să fie
încadrate în albia potrivită şi să-l convingă pe individ ca oricât de multe încărcări ar avea viaţa să
merge înainte prin fond, prin faptul că nu uită ţinta, nu uita unde trebuie să ajungă.
Ziua de 26 aprilie este însă foarte complicată prin faptul că va pune o mare greutate pe o
formă de concentrare pe care o aduce acest context astral: conjuncţia Soare-Mercur. Aceasta
conjuncţie se va împlini dimineaţa, urmând ca la puţin timp Mercur şi Lilith să se afle în careu, la
fel și Soarele şi Lilith. Într-un interval orar mic se împlinesc aceste unghiuri puternice în care Lilith
are un important cuvânt de spus. Este intensificat, în felul acesta, un mod vibrator diferit de ceea ce
a venit spre noi prin crucea cosmică (modul vibrator cardinal) este intensificat modul vibrator fix
aducând o anume duritate sau continuitate evenimentelor, prin promisiuni, prin angajamente sau
prin mânii care nu-şi găsesc un debuşeu adecvat. Luna, în tot acest interval se află în Peşti fără a
împlini vreun aspecte la grad perfect, adică în Perioada fără direcţie. Lucrurile care vin spre noi
acum sunt ca şi coordonate de altcineva, lăsându-ne impresia că nu putem interveni şi că ele au deja
finalitatea înscrisă, iar noi nu mai putem interveni. De asemenea, Junon în acest moment va
interveni dintr-o altă zodie (Taur) şi va pune o mare greutate pe noile tipuri de asocieri, pe puţinul
pe care l-am acumulat până acum, pe ceea ce am dorit să nu împărtăşim, să nu scoatem la lumină, să
nu afişăm pentru a nu risipi sau pentru a nu strica. Sextilul lui Mercur cu Neptun va fi un element de
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echilibru prin care se va interveni acum, mai ales că el se va împlini spre seară, iar în ziua
următoare Soarele va împlini un sextil cu Neptun vorbindu-ne despre încredere, despre seriozitate,
despre devotament.
Acesta este practic momentul în care conştientizăm că multe din episoadele lunii aprilie au
luat-o pe un alt traseu. Că avem multă putere şi inclinăm balanța după cum dorim, că este suficient
un moment de interiorizare sau să selectăm din suita evenimentelor ceva spre care să ne îndreptăm
cu toată puterea, pe care o conştientizăm în momentul acela pentru a obţine rezultatul potrivit. Prin
prisma acestor concluzii înţelegem că până acum ne-am cam agitat degeaba, că am făcut-o doar
pentru impresie sau ca să ne uşurăm povara, nu neapărat că lucrurile stăteau aşa cum spuneam.
Careul Soarelui cu Lilith este un moment de slăbiciune, de demascare, de dezvelire a omului de
caracterul său benefic, de educaţie, de abandonarea unor obiceiuri bune pentru a îmbrăţişa un viciu.
Având un Soare în Taur şi un Lilith în Leu, viciul este condus, coordonat de impresiile din jur. Unii
se pot apuca acum de o dietă foarte strictă pentru că simt că sunt mai apreciaţi dacă dispun de
dimensiuni corporale reduse sau se aruncă în vicii periculoase, cele date de alcool, tutun, droguri
sau audiovizualul pentru a se integra într-o serie de impresii pe care anturajul li le trimite.
Partea negativă vine din faptul că indiferent care este alegerea, se va îndrepta cu toată
puterea către acestea, considerând că merge pe drumul cel bun, că a făcut alegerile potrivite şi că în
sfârşit s-a hotărât pe care traseu să apuce pentru a scăpa de dezordine ori incertitudinea de până
acum.
Salvarea care ne vine din partea sextilului Mercur-Neptun în 26 aprilie şi din partea
sextilului Soare-Neptun în 27 aprilie ni se înfăţişează prima dată sub forma unui sfat, a unei
recomandări ori sub forma unor indicaţii pe care putem să le consultăm dintr-o revistă, dintr-o carte
sau pur şi simplu navigând pe internet. Astfel, ne însuşim lucruri care ne sunt utile, dar s-ar putea
să nu le băgăm în seamă pentru că tentaţia care ne vine din partea lui Lilith, orbirea care vine din
energia acestui element astrologic, ne anulează direcţia principală a acestei luni şi anume iertarea
noastră de către ceilalţi după cât de uşor putem să-i iertăm. Nu ne mai preocupa acum să-i iertăm, ci
ne integrăm în păcat, în greşeală, în eroare, în tot ceea ce este negativ şi care ar fi trebuie să
primească din partea noastră o forţă echivalenta pentru a contrabalansa decăderea sau eroarea.
În loc să-i iertăm şi să simţim că vom fi iertaţi după măsura iertării acordată, devenim după
chipul şi asemănarea lor, integrându-ne într-o zonă socială destul de periculoasă sau complicată.
Sigur, nu toată lumea se lăsă în voia acestor complicaţii sau în voia acestor elemente negative de
comportament însă tentaţia va fi vizibilă pentru toată lumea. Dacă unii au şi un mediu potrivit în
care să se integreze, dacă unii au şansa de a se învârti în jurul unor persoane care îi pot trage spre
un nivel inferior, există şi persoane care depun puţin efort pentru a se ţine departe de aceste tentaţii.
Aceştia sunt, în general, oamenii care lucrează cu energia ori care au ales să trăiască departe de
sursele de zgomot, de dezordine ori de răutate. Persoanele acestea aflate în izolare vor pătrunde prin
gând prin simţire într-o zonă a incertitudinii, a sentimentelor răvăşite sau a gândurilor pe care nu şi
le mai pot controla. Simt că-i cuprinde nostalgia, că viaţa pe care au lăsat-o în urmă este mult mai
importantă, mai frumoasă şi mai plină de evenimente şi că acum înţeleg sau văd clar faptul că au
făcut o alegere greşită sau, poate, nu alegerea în sine se va dovedi greşită, cât modul cum au
alimentat-o de-a lungul timpului.
Lilith din Leu pune acum la grea încercare pe oamenii care nu au încă încrederea în sine
stabilizată, care nu ştiu foarte clar ce au de făcut şi care îşi lasă anumite breşe în securitatea
personală pentru a fi atacaţi în situaţii cum sunt cele pe care le parcurgem acum. Astfel, momentul
în care Luna, în 28 aprilie, va trece prin Coada Dragonului va fi şi momentul în care aceştia vor
considera că lucrurile bune pe care le-au hrănit până acum au constituit de fapt sacrificiul pe care lau făcut. Unii vor merge puţin mai departe cu ideea de sacrificiu considerând că au fost constrânşi
să sacrifice ceea ce au oferit universului sau divinităţii, însă în egală măsură acesta este şi momentul
în care se vor înşela foarte mult.
Luna, pe finalul Berbecului, de această dată intrând în conjuncţie cu Coada Dragonului, fără
a mai fi pe gradul anaretic, temperează puţin lucrurile în ceea ce privesc relaţiile pe care individul le
dezvoltă cu societatea, în schimb le amplifică pe acelea în care individul se raportează la destinul
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sau, la rezultatele muncii sale. În felul acesta, momentul de 28 aprilie este în egală măsură încărcat
de agonie şi extaz pentru că aduce conjuncţia Lunii cu Coada Dragonului ca semn de durere şi
dezamăgire, dar, de partea cealaltă, trecerea Lunii în exaltare, spre seară, (Taur) va fi privită ca o
resemnare sau ca o alinare a suferinţelor pe care încă nu le-a parcurs cu gândul, dar își propune ca
pe viitor să le întâmpine cu o maturitate mai puternică, mai solidă şi mai încărcată de semnificaţie.
Combinaţia de agonie şi extaz nu vine numai din faptul că Luna va trece din Berbec în Taur
şi că va trece de asemenea şi prin conjuncţia cu Junon, ci şi din faptul că 28 aprilie este şi ultima zi
Lunară, adică împlineşte sau sedimentează energia unor evenimente extrem de intense sau de
complicate pe care le-am parcurs de-a lungul ultimelor patru săptămâni.
Lună nouă din 29 aprilie aduce conjuncţia luminariilor pe casa a XI-a a protectorilor, pe
Jupiter în casa I şi pe Neptun pe Mijlocul cerului, iar Axa Dragonului se mută pe casele V-XI, ceea
ce ne ridică puţin moralul, ne îndeamnă să gândim pozitiv, să credem în dragoste sau să suferim din
dragoste, să ne sacrificăm pentru idealul ales şi să regretăm că nu putem să-l atingem într-un timp
foarte scurt, nu că sacrificăm ceva de dragul acestuia.
Ascendentul din Rac din momentul producerii Lunii noi aduce Lunii din Taur (exaltare) o
mare putere şi, implicit, o mare forţă aspectelor pe care le construieşte. Nu doar faptul că în această
zi ea va împlini o conjuncţie cu Mercur, dar va fi şi în trigon cu Pluton sau în careu cu Lilith. Va
combina faptele bune cu cele reale, va căuta să se integreze într-un mediu invocând motivul că așa
este viaţa, cu bune şi cu rele, iar datoria noastră este aceea de a o duce mai departe. A-şi urmări
scopul, a folosit cu tenacitate de toate mijloacele de care dispune pentru a se ridica deasupra
celorlalţi constituie cel mai clar şi puternic indiciu că această decadă îşi împlineşte scopul.
Faptul că în momentul de Lună nouă Mercur şi Pluton vor fi în trigon iar, în ziua următoare,
Mercur şi Jupiter vor fi în sextil, în situaţia în care Luna face trecerea de la conjuncţia cu Soare la
cea cu Mercur, pune pe guvernatorul temei de Lună nouă o mare greutate pe care şi-o va duce mai
departe cu o demnitate cu totul specială. Luna în Taur aduce deopotrivă sensibilitate şi tărie de
caracter, abilitate de a munci în condiţii grele sau de a suporta o perioadă mare de timp un efort
susţinut pentru a construi sau pentru a pune bazele unui sistem ori pentru a întări şi mai mult
fundaţia unei construcţii. Planetele care au acum mers retrograd sunt îmblânzite. Pe de o parte îl
avem pe Marte cu care Luna nu construieşte niciun aspect, de partea cealaltă îl avem pe Pluton spre
care Luna trimite acum un trigon şi prin intermediul lui Mercur, căruia i se temperează pornirile
printr-o mediere inteligentă, abilă, flexibilă, prin cuvinte adecvate ori prin mesaje clare sau pe
Saturn cu care Luna nu va împlini decât mâine o opoziţie, dar care se află încă în fereastra
trigonului cu Venus din Peşti. Aceste planete retrograde sunt îmblânzite, mesajele lor sunt
direcţionate sau supuse unui sens pozitiv în aşa fel încât sarcina pe care o are Mercur în a media
opoziţia Pluton-Jupiter este una relativ uşoară şi nu se rezumă decât la a consolida baza care a fost
salvată sau a construit pe un teren neexplorat încă baza unei construcţii impresionante.
Dacă se poate interveni printr-un element negativ care să strice toată această curgere către
bine atunci acela este dat de indiferenţă. Prin indiferentă, adică prin retrogradarea lui Marte,
oamenii se pot răni unii pe alţii (opoziţie Marte-Uranus) sau îşi pot construi un viitor pe un teren
nesigur (Saturn retrograd în Scorpion) ori se pot lăsa în voia destinului ca frunzele în vânt, fără un
plan fără un proiect sperând că neprevăzutul îi poate ajuta mai mult decât ar putea să-i susţină un
calcul, un plan, un proiect sau un demers construit pe baza unei scheme iniţiale (Pluton retrograd).
Însă oricât de multă negativitate s-ar putea desprinde din aceste conjuncturi astrale, finalul
acestei decade şi, implicit, finalul lunii aprilie vine cu un argument în plus, deşi nu mai era nevoie,
că până la urmă toate lucrurile rele merg spre bine şi că orice efort, oricât de mic ar fi pentru
dezvelirea fiinţei de suferinţă este încununat de succes.
Ceea ce cere un efort în plus este dat de atenţie. Dacă urmărim să ne folosim atenţia pentru
elementele personale atunci ele vor ţine mai mult de sfera afectivă, de modul cum suntem apreciaţi,
acceptaţi, de modul cum ne este sporită stima de sine, iar dacă dorim să urmărim inserţia socială,
atunci ne vom lovi de opoziţii puternice, de oameni care vor să câştige mult cu muncă puţină, de
oameni care nu sunt organizaţi ori de consecinţele negative ale unor acţiuni pe care le-am crezut
uitate.
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În felul acesta, înţelegem că luna aprilie este mult mai puternică decât celelalte luni pentru
că împlineşte un adevărat regal de forţe astrale, dar nu oricum, ci îl pune pe individ în fața unor
decizii majore. Mersul său, construcţiile viitorul vor depinde foarte mult de echilibrul deciziilor de
acum. A aștepta iertarea din jur trebuie să fie echivalentă cu puterea de a oferi iertare celor din jur.
Acest lucru va fi însă foarte complicat de un om care nu s-a preocupat până acum de acest lucru. El
nu va înţelege de ce anturajul îi răspunde dur şi din această cauză duritatea anturajului îi va tulbură
şi mai mult conştiinţă, îi va hrăni şi mai mult mânia, aversiunea sau comportamentul antisocial.
Tocmai de aceea este nevoie de exemple de bună practică, de fiinţe pasionate de lumile subtile,
chiar dacă şi ele, asemenea celorlalte fiinţe care nu au dorit să se trezească încă, trăiesc aici şi au o
misiune în această lume. Fiinţele înzestrate cu simţ pentru energiile subtile sunt, în egală măsură, un
exemplu pentru ele însele, dar şi pentru ceilalţi pentru că ţin aprinsă flacăra spiritului, aceea care nu
este stinsă de energiile descendente şi decadente ale materiei.
Cel care trăieşte în decadenţă nu-şi cunoaşte greşeala. El nu trebuie acum decât să se uite din
perspectiva celuilalt către sine pentru a reuşi să-şi surprindă obiectiv şi apoi să-şi înţeleagă
dezordinea care-i complică viaţa. Orice demers, oricât de mic, folosit în a tempera această
dezordine va fi încununat spre finalul acestei luni cu ipostaze inedite, speciale, de depăşire a unor
obstacole, cu adevărat importante, mari, remarcabile prin care individul să-şi sporească încrederea
în sine şi să aibă mai multă putere pentru a înfrunta greutăţile care vor veni spre el până la finalul
acestui an. Observăm astfel că greutatea de pe zodia Berbec se mută pe zodia Taur adică se trece de
pe accentuarea unui braţ al crucii cardinale, adică de descinderi precipitate, atacuri lipsite de
judecată sau gândire, pe o greutate aşezată, bine calculată sau care se rostogoleşte mult mai lent
decât s-a întâmplat până acum.
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MAI
LIMPEZIREA LUCRURILOR
REPERE ISTORICE NEGATIVE

· 1054 – Conflictul dintre patriarhul Constantinopolului
Mihail Kerularios și papa Leon IX duce la schisma
definitivă dintre Biserica Răsăritului și Biserica Apusului.
· 1532 – Francesco Pizaro îl capturează printr-un vicleșug,
pe Atahualpa, liderul incașilor.

REPERE ISTORICE POZITIVE

· 1566 - Începutul Revoluției Burgheze (izbucnirea mișcării
iconoclaste în Tările de Jos);
· 1609 - Galileo Galilei construiește primul telescop și,
după unele modificări și îmbunătățiri, obține o amplificare
de aproximativ treizeci de ori mai mare a imaginii.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
1. Tehnici de manipulare – Bogdan “Cum se poate obtine controlul total al mintii umane? Care sunt
deosebirile între metoda chinezeasca de spalare a creierului și
Ficeac
cea ruseasca? Cum se creeaza o psihoza colectiva? Care este
efectul mesajelor subliminale?, dar al halucinantelor tehnici de
programare neuro-lingvistica? În ce fel au ajuns liderii sistemelor
totalitare sa stapâneasca multimile? Cum se pot manipula
sentimentele și comportamentul semenilor nostri, spre exemplu, în
campaniile electorale? Cum a fost posibila ascensiunea
nazismului?, dar a comunismului? Iata doar câteva dintre
tulburatoarele întrebari carora li se poate gasi un raspuns în
cartea cunoscutului scriitor, ziarist și comentator politic Bogdan
Ficeac.”
(http://www.nemira.ro)
“Notre Dame de Paris” este povestea unei tinere prostituate,
2. Notre Dame de Paris – Victor Hugo
Esmeralda, care-şi exercită meseria în faţa catedralei Notre
Dame. Încălcând jurămintele sfinte, arhidiaconul se îndrăgosteşte
de ea şi încearcă să o seducă. Este salvată de clopotarul
catedralei, diformul Quasimodo, este urmărită de poliţie şi
condamnată la moarte. Acelaşi Quasimodo o răpeşte din mâinile
călăului şi o ascunde în biserică. Trădată de toată lumea, tânăra
este, în final, executată, în momentul în care reuşise să-şi
găsească mama.
( adevarul.ro)
UN FILM...
Partition (2007) – regia Vic Sarin
(Kristin Kreuk, Neve Campbell,
Thomas Kretschmann, John Light)

La 38 de ani, după o viaţă plină de acţiune şi o carieră
impresionantă în armata britanică din India, Gian Singh (Jimi
Mistry) se hotărăşte să lase în urmă ororile războiului şi să
înceapă o nouă viaţă., dar planurile îi sunt în scurt timp date
peste cap, atunci când se trezeşte dintr-o dată responsabil pentru
viaţa unei tinere de 17 ani, traumatizată de evenimentele ce au
dus la separarea ei de familie. Treptat, Gian se îndrăgosteşte de
vulnerabila Nassem (Kristin Kreuk), iar ea îi răspunde cu
timiditate, încălcând astfel toate tabuurile. O poveste
înduioşătoare plină de exotism, în care doi îndrăgostiţi luptă cu
forţele ce le bântuie dragostea nevinovată încercând să
supravieţuiască într-o lume înconjurată de ură.
(www.cinemagia.ro)
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PRIMA DECADĂ (1-10 mai 2014)
Limpezirea lucrurilor prin forţă lăuntrică
Împlinirea unor demersuri iniţiate în primele patru luni ale anului. Emoţie. Soluţii prin clarificare.
Administrare pentru reglare de conturi. Relaţii complicate de tulburări fiziologice sau afective.
Ignorarea îndemnurilor spirituale, refuzul gândirii structurate, a maturităţii ne duce către tensiune.
Consum greşit. Pierderi colaterale. Idei răvăşite. Norocul se construieşte din aproape în aproape.
Nevoie de relaxare. Se lărgeşte prăpastia dintre reuşitele sociale şi nemulţumirile personale.
Tristeţe. Nemulţumire. Frământări interne pe motivul procesului muncii. Evaluarea/remuneraţie
deficitară. Duritate. Nevoie de atenţie. Plutire. Transformarea întunericului în lumină. Modificarea
artificială a stării de conştiinţă. Motivaţii necuviincioase. Con de umbră care păcăleşte. Fuga de
răspundere accentuează degradarea. Apel la educaţie ca motivaţie pentru supravieţuire. Afinităţi
pe baza nevoilor.
Prin îndemnul său principal, luna mai ne ajută să limpezim lucrurile. Aceasta este de fapt şi
noua alegere pe care o vom face în a limpezi, în a aşeza lucrurile în ordinea lor ca şi cum suntem
constrânşi să ţinem cont de o forţă lăuntrică, de o dinamică subtilă chiar dacă în cele mai multe din
cazuri aceasta nu poate fi percepută în mod direct. Chiar din prima decadă a lunii mai vom vedea că
lucrurile sunt aşezate în aşa fel încât să se împlinească rostul primelor patru luni ale anului. În felul
acesta, se va pune foarte mult accent pe simţire, pe emoţie, pe canalizarea sentimentelor catre o
finalitate constructivă, chiar şi atunci când nu este necesar. Vom observa că multe sunt îndreptate
împotriva firii, ordinii, chiar împotriva progresului pentru că, de fapt, ordinea lucrurilor este aceea
care vine sub comanda dictată din subtil. Pentru foarte mulţi ambiţioşi, agresivi în a-şi îndeplini un
anumit deziderat, limpezimea lucrurilor înseamnă şi desprinderea de vechile structuri sau răvăşirea
întregului spectru al vieţii personale. Aceste lucru se poate declanşa chiar din prima zi a lunii când
Mercur şi Chiron îşi împlinesc sextilul lor şi când li se spune oamenilor că este nevoie să se
preocupe de ceea ce-i linişteşte, de sănătatea lor, de stabilitatea familiei sau de consolidarea a ceea
ce face referire la intimitate. Cu Luna în Gemeni lucrurile acestea sunt greu de controlat. Luna îi va
îndemna pe oameni să fie în competiţie unii cu ceilalţi pe orgolii, vanităţi, pe nevoia de a a-şi
demonstra puterea în toate modurile posibile. Acest lucru a fost vizibil şi în luna anterioară când
Lilith a făcut spectacol prin exacerbarea puterii sau a dorinţei de a domina. Acum, când Soarele se
afla în plin tranzit prin Taur, când s-a desprins de conjuncţia cu Mercur, deci când are conştiinţa
forţelor concentrate, Luna din Gemeni îi îndeamnă pe oameni să se distreze, să-şi consume energia,
convingându-i că este foarte bine să procedeze aşa, că au resursele necesare sau, mai mult, pot să
facă faţă oricăror situaţii neprevăzute. Acest îndemn este susţinut de trigonul pe care Luna îl
împlineşte cu Marte chiar din prima zi şi care se va constitui ca un debuşeu al crucii cosmice pe
semne cardinale care încă activează. Debuşeul se produce prin Marte retrograd din Balanţă, acela
care îi îndreaptă pe oameni către confruntări, către divergenţe de opinie, adică să-şi elibereze acea
tensiunea interioară prin interacţiune. Interacţiunile însă sunt supuse unui mare risc, acela al
superficialităţii sau în a deturna sensul adevărat pentru care suferă sau au acceptat anumite
privaţiuni până acum. Cu alte cuvinte, aruncă agoniseala de o viaţă pe fereastră sau pentru o
distracţie de moment.
Pentru a întări această direcţie Lilith va trimite şi ea un sextil către Lună, punând o mare
greutate pe ideea de destindere, deconectare sau relatare. În felul acesta, sextilul lui Mercur cu
Chiron, care se împlineşte în prima zi a lunii, îi va solicita pe cei care sunt habotnici în a-şi îndeplini
ţelul, care sunt prea ambiţioşi sau rigizi în a-şi atinge scopurile. Pentru ei limpezirea lucrurilor
înseamnă a-şi rezolva problemele or situaţia acum nu se îndreaptă către soluţionare pentru că ne
aflăm în fereastra opoziţiei dintre Mercur şi Saturn, iar Venus se situează pe final de Peşti, înainte
de a ieşi din exaltare (Peşti) şi a intra în exil (Berbec). Aceste ipostaze astrale sugerează faptul că o
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parte a demersurilor în care suntem implicaţi merg spre rezolvare, însă soluţionarea lor constă în a
se clarifica anumite aspecte legate de datele contractuale, de modul cum sunt cheltuiţi banii, de
ridicarea sau coborârea pe treptele sociale a unui individ ori de extinderea intereselor unui grup sau
a grupului în sine.
Când vine vorba de ambiţie, de atingerea scopului sau de însuşirea anumitor bunuri
formulate prin dorinţa sau vanitate, este foarte greu să intervii cu mesajul stopării. Limpezirea
lucrurilor înseamnă pentru foarte mulţi a opri aceste demersuri, iar pentru ei a le opri înseamnă a
lua contact cu o mare dezamăgire ori cu o teamă accentuată. De fapt, opoziţia Mercur-Saturn ne
îndreaptă gândul spre teamă - teama de a pierde un bun, o casă, o proprietate, de a pierde persoana
iubită, de a ne simţi marginalizaţi sau înlăturaţi dintr-o structură ori constrânşi să lucrăm cu
informaţiile pe care nu le cunoaştem foarte bine. Dacă Mercur în Taur acumulează, iar Saturn în
Scorpion administrează şi retrogradarea lui Saturn ne spune că administrarea se va face mai mult cu
scopul rectificării sau reglării de conturi, limpezimea lucrurilor reprezintă elementul cel mai bun şi
corect care ni se poate întâmpla. Cu alte cuvinte, suntem opriți deviaţi de la un traseu negativ. Fie că
efortul prea mare ar duce la dezechilibre de natură fiziologică, organică, fie că ambiţiile prea mari ar
pune într-o mare dificultate relaţiile pe care le dezvoltăm, ducându-le într-o zonă în care să atingă
punctul de criză unde să nu mai poată fi echilibrate ori armonizate niciodată.
Din nou, însă, revin asupra ideii de dificultate, aceea de a ne opri din acest tăvălug, din acest
demers pentru a da importanţă valorilor sufleteşti. Sextilul pe care Mercur şi Chiron îl împlinesc în
prima zi a acestei luni constituie lumina de care ar trebui să ţinem cont de-a lungul întregii luni. Cu
alte cuvinte, acumulările pe care le vom aborda foarte intens până pe 7 mai, când Mercur va trece în
Gemeni (domiciliu) trebuiesc îndreptate sau coordonate spre zona spirituală sau prin percepte de
factură morală.
Când vine vorba despre afaceri, de tranzacţii, de ambiţii profesionale, moralitatea, în
general, trece în planul secund, nu pentru că aceasta este regula, ci pentru că aşa s-a construit
această societatea degradantă şi se pare că, din umbră, există forţe care coordonează acest direcţii
negative spre a modifica substanţial comportamentul oamenilor încât să li se pară normal să renunţe
la o parte a fiinţei pentru a îmbrăţişa elemente iluzorii, penibile sau bolnăvicioase. De această dată,
ne este arătat în modul foarte clar că ignorarea îndemnurilor spirituale, refuzul gândirii structurate, a
maturităţii, ne duce către tensiune, către pierdere de valori, către uitarea pe care să o îndreptăm noi
către ceilalţi sau, de partea cealaltă, să luăm noi contact cu uitarea celorlalţi, adică să fim ignoraţi,
părăsiţi, alungaţi.
Dacă zilele de 1 şi respectiv 3 mai înseamnă atingerea unor ipostaze contrare în care Mercur
(comunicarea) este element principal în demersurile de factură publică sau personală, ziua de 2 mai
constituie ochiul furtunii. Oamenii se simt încurajaţi de toate lucrurile neprevăzute şi de partea
cealaltă simt că pe undeva rezervele sunt îndreptate către un consum greşit sau nu sunt atât de mari
pe cât de importante sunt provocările care vin acum spre ei. Este imperios necesar ca în această zi
să nu rămânem în derivă, pentru că deriva, dezorientarea aceasta pusă pe opoziţia Mercur-Saturn,
împlinită la grad perfect în noaptea de vineri spre sâmbătă înseamnă pierderi de ambele părţi. În
cazul în care alegerea este greşită, putem pierde doar într-o singură direcţie. În cazul în care alegem
corect nu se va pune problema unei pierderi, ci se va pune problema consumului pentru un progres
solid şi puternic.
Momentul de început al lunii mai este însă şi înclinat să producă o anume dezordine. În
general, opoziţia Mercur-Saturn aduce dezordine, atât în ceea ce privesc ideile, cât şi în ceea ce
privesc relaţiile personale. Acum se întâmpla acest lucru pentru că în aceste prime trei zile ale lunii
se va pune problema norocului însă norocul trebuie sa vină dintr-o pornire personală, dintr-o cerere
formulată în mod explicit, chiar dacă contextul social nu încurajează acest lucru, iar asta înseamnă
că indiferent pe ce cale apucăm, îndemnul general spre care ajungem, elementele cele mai
importante ale demersurilor sociale, dacă vrem ca ele să se finalizeze aşa cum gândim trebuiesc
îndreptate către limpezimea, către claritate. Lucrurile devin limpezi prin selecţie, prin segregare,
prin aşezarea lor pe alte baze, iar asta înseamnă renunţarea la o anumită preocupare sau amânarea
ei până la finalul lunii mai.
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Insist asupra controlului sentimentelor în aceste prime zile ale lunii pentru că imediat ce
Venus va intra în Berbec acest lucru nu va mai fi posibil, sentimentele devenind vulcanice, poate
chiar dure, greu de controlat, iar oamenii nu vor reuşi să lucreze pe două fronturi decât dacă au o
pregătire specială în această direcţie. Venus în Berbec aprinde sentimentele şi îi pune pe oameni în
competiţie. Ei au de demonstrat că ştiu, că au experienţă sau nu îi interesează să demonstreze nimic,
ci doar să se simtă bine, să trăiască intens vârsta, perioada, să se bucure tare de zile libere, de o
minivacanţă sau de un privilegiu pe care-l obţine pe linie profesională. Toate aceste lucruri se pot
inflama şi se pot îndrepta spre o zonă periculoasă mai ales că în această a treia zi a lunii mai Venus,
în trigon cu Capul Dragonului fără a reuşi să medieze tendinţa Nodurilor, nu va putea să vină cu
soluţii clare decât cu un nou mod de a simţi, de a se face remarcat ce, de această dată, va fi şi
încărcată de o anume frustrare. Din acest punct de vedere ziua de 3 mai este extrem de dificilă, de
periculoasă sau de încărcată pentru că vine cu două direcţii contrare, una care frânează, care
blochează, care încuie capacitatea individului de a se exprima într-o zonă foarte restrânsă şi
improprie mesajului, iar de partea cealaltă îl îndeamnă să se exprime într-o zonă care este
periculoasă sau care nu-i poate oferi niciun beneficiu.
Această dezordine afectivă va fi destul de greu de suportat pentru că demersurile sociale tind
să se regleze cu ziua de 4 mai însă nemulţumirea, stresul, tensiunea, remanența conflictelor pe care
le-am parcurs anterior, în situaţia în care nu au fost ţinute sub control, vor apăsa şi mai mult fiinţa,
îndreptând-o către regret. În 4 mai, prin faptul că Luna va fi în careu cu Marte, vom accentua
regretul libertăţilor oferite anterior. Luna în Rac este exponentul romantismului, a sensibilităţilor şi
în momentul în care va primi un careu din partea lui Marte retrograd aceste sentimente vor fi
selectate după episoade tragice, după frustrări sau după scene în care individul nu a fost avantajat, ci
dimpotrivă. În felul acesta, apare o altă formă de defazare, aceea care vine din faptul că se lărgeşte
prăpastia dintre reuşitele sociale şi nemulţumirile personale. Reuşitele sociale vor fi susţinute de
trigonul care se împlineşte în dată de 4 mai între Soare şi Pluton, un aspect foarte bun, curat şi
înălţător, cu atât mai mult cu cât poziţia Soarelui în Taur reprezintă de fapt ipostaza în care se
mediază opoziţia dintre Pluton din Capricorn cu Jupiter din Rac.
În 6 mai Soarele va împlini un sextil cu Jupiter, iar asta înseamnă că în intervalul 4-6 mai
(faza de aplicație) vom traversa o serie întreagă de ipostaze din care vom înţelege că acumulările
sunt soluţia cea mai importanta, dar nu oricare, ci anumite acumulări pe care reuşim să le facem
acum și care vor deveni un balsam pentru suflet în toate conflictele de factură socială sau
neajunsurile pe care le-am parcurs de-a lungul acestui an, dar şi de-a lungul lui 2013. Aceste trei
zile magice sunt încărcate de o mare răspundere şi tocmai de aceea orice umbră de nemulţumire
personală, de tristeţe, de apatie, de conflict sau de eşec ştirbeste din acest beneficiu şi îl face pe
individ să piardă lucruri esenţiale. Nu nemulţumirea în sine îi întunecă mintea, ci faptul că nu se
afla în preajma norocului, în preajma beneficiului. Tristeţea, apatia sau nemulţumirea sunt elemente
personale absolut fireşti aici pentru că sunt invocate prin episoade reale. Faptul că sunt invocate
ostentativ acum arată o dezordine a sufletului, o dezordine a întregii fiinţe care o va depărta pe
aceasta de norocul care vine spre noi în aceste trei zile magice.
Având de-a face cu un trigon pe semne de pământ nu trebuie ca neapărat evenimentele să se
consume în plan social prin episoade spectaculoase. Semnele de pământ nu aduc elemente
spectaculoase, ci ipostaze de frământare interioară, de conflict, de revoltă sau munca prin faptul că
intuitiv cu toţii vom percepe că suntem în fața unor episoade importante. Nu avem cum să le numim
şi nici nu le putem atinge direct pentru că ele se vor desfăşura într-un alt plan, într-un alt registru, în
spatele tuturor acestor elemente care sunt foarte evidente şi tocmai de aceea ni se cere să ne
controlăm emoţiile, gândurile şi să nu le lăsăm la voia întâmplării pentru a fi direcţionate, din
neglijenţă, în latura negativă. În felul acesta, revenim din nou la îndemnul acestei luni legate de
limpezimea lucrurilor. Vom observa că stările sufleteşti apăsătoare sau gândurile negre nu sunt
înlăturate, diminuate sau nu ne schimbăm atitudinea decât dacă ne vom preocupa să limpezim
situaţiile sau instrumentele cu care lucrăm.
În acest moment limpezirea lucrurilor va lua înfăţişarea selecţiei. Va trebui să selectăm
episoadele care au prioritate, să acordăm oamenilor importanță după rolul pe care-l au în viaţa
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noastră, să alegem câtă energie să consumăm pentru evenimentele cotidiene ori pentru a pune la
punct sau pentru a ordona anumite episoade personale, intime. În aceste trei zile magice, atunci
când ne vom gândi la limpezime, ne vom referi la două direcţii:
1. să avem foarte clar un fond patrimonial;
2. să ne bazăm pe un fond afectiv sau informaţional aşa cum s-a-ntâmplat până acum.
Din nefericire, cei care nu sunt obişnuiţi să lucreze cu elemente atât de abstracte va fi nevoie
să se axeze pe ambele fronturi. Va trebui să fim implicaţi în activităţi legate de ambele fronturi, atât
de elemente de factură patrimonială, de lucruri, de obiecte, de profesie, de statut, de identitate,
renume, dar şi de echilibrul emoţional, de nivelul de cunoştinţe, de educaţia morală sau de nivelul
de evoluţie spirituală.
Înţelegem, astfel, din explorarea acestor explicaţii, că de fapt episoadele sunt banale, destul
de simple şi uşor de recunoscut, nu au nimic spectaculos în ele, însă pot deveni în orice moment
esenţiale pentru destinul sau profesia individului ori pentru tipul de relaţie pe care-l dezvoltă acum
în această perioadă prin implicaţiile afective pe care le coordonează. A ne lăsa în voia unui
romantism negativ, a fi duri cu cei din jur sau pesimist în ceea ce priveşte viitorul, a nu avea
încrederea în nimic şi a explica acest dezechilibru prin înţelesuri filosofice nu reprezintă altceva
decât chinul unor fiinţe care se zbat să atragă atenţia și nu ştiu cum. Acum, cei care doresc să atragă
atenţia împotriva lucrurilor fireşti, împotriva cadrului general, vor fi fiinţe care vor rămâne blocate
în spaţiul îngust, cel predispus de opoziţia Mercur-Saturn din 3 mai. Cei care vor urmări să-şi
sublimeze impulsurile negative, să-şi rafineze structura, vor fi încărcate de nobleţe şi vor înţelege că
în spatele oricărui eveniment banal se află un gest de graţie divină.
Momentul în care Luna în 5 mai va fi în careu cu Axa Dragonului va produce un
dezechilibru puternic, ce va fi resimţit mai mult în sfera intimă. Este de altfel şi ultimul aspect pe
care-l împlineşte în această zi după care va intra în perioada fără direcţie şi va lăsa într-un calm
aparent lucrurile care s-au consumat până acum. Mesajul Lunii în Perioada fără direcţie pe
domiciliul său înseamnă plutire, ca atunci când o persoană care a înotat suficient de mult doreşte săşi odihnească braţele şi picioarele întorcându-se cu faţa în sus şi menţinându-se pe luciul apei. Acest
interval ce apare în special în după amiaza zilei de 5 mai semănă cu această plutire, cu această
alunecare deasupra problemelor vieţii pentru că mijlocul zilei de 5 mai aduce şi ipostaza maximă de
dezamăgire. Este vorba despre dezamăgire faţă de propria persoană, faţă de cei din jur, faţă de
destin, faţă de tot ceea ce există ca realitate imediată, o dezamăgire intensă care se va disipa de la
sine cu cât îmbrăţişăm mai mult plutirea. Este important să avem în vedere acest element, acest
detaliu astral pentru că nu este important să rămânem cu gândul negativ ori cu starea proastă, nu
este important să explorăm dezamăgirea, chiar dacă această lumea cel mai tare ne hrăneşte cu acest
lucru, ci este important să transformăm întunericul în lumină, să ardem asemenea unei candele şi
dacă este posibil să şi parfumam tot ceea ce avem în jur cu înţelegere, cu compasiune cu lumină
sufletească.
Trecând în Leu, în 5 mai, Luna va încălzi atmosfera şi va aduce o încredere în sine
superioară celei pe care am avut-o până acum. Vom reuşi prin mobilizare să ignorăm o parte din
problemele care strigau după atenţie, vom reuşi să ne echilibrăm într-un spectru nou, să fim mai
puternici, mai încrezători, să teatralizam ceea ce nu putem controla sau înţelege ori să dramatizăm
într-un mod hilar încât antrenându-i pe cei din jur să reuşim să depăşim un moment foarte greu. Este
complicat să urmăreşti limpezirea lucrurilor care nu se pot clarifica datorită implicaţiilor sociale ori
datorită gravităţii situaţiei pe care o parcurgem, însă toate lucrurile merg spre bine pentru că încă
din 6 mai Soarele şi Jupiter vor fi în sextil şi vor fi favorizate toate contactele care duc la promovare
de valori. Vom fi apreciaţi pentru tărie de caracter, pentru disciplină, pentru cunoştinţe ori pentru
priceperea profesională, pentru vârsta, statut, pentru lucrurile pe care le-am făcut ori pentru tot ceea
ce până acum am sădit, am hrănit, am udat şi nu a fost văzut sau apreciat aşa cum ar fi trebuit.
Sextilul Soarelui cu Jupiter de anul acesta, spre deosebire de acelaşi unghi împlinit anterior, aduce
un imens beneficiu şi poate să repare lucruri care au fost stricate mult timp ori inactive pe baza unor
decizii greşite ori pentru că nu există în preajmă un manual de utilizare sau câteva instrucţiuni
absolut necesare.
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La întâlnirea cu această energie a sextilului Soare-Jupiter vom lua contact cu o nouă
ciudăţenie. Sunt oameni care în starea obişnuită de conştiinţă sunt apatici, rezervaţi, temători, se
lasă foarte uşor constrânşi de prejudecăţi ori se hrănesc în permanentă cu gândul că nu pot, că nu
reuşesc să se ridice deasupra condiţiei obişnuite ori că tot ceea ce există în jur îi solicită, îi apasă sau
îi conduce spre un şi mai mare pesimism. Aceste fiinţe în momentul în care îşi modifică starea de
conştiinţă prin diferite substanţe, că sunt medicamente, stupefiante ori că acest substanţe sunt luate
din tutun sau alcool, devin dintr-odată altfel. Apreciază mult lucrurile bune pe care şi până atunci leau avut şi reuşesc să vadă frumosul mult mai uşor şi simplu. Atunci când efectul substanţelor este
înlăturat, revin la starea iniţială, se simt şi mai obosiţi şi mai apăsaţi, devin şi mai puternic înfipţi în
atitudinea lor rigidă ori în stările proaste. Aceşti oameni, cu cât avansează în vârstă, cu atât mai mult
se îndreaptă spre periferia societăţii ori tânjesc după această zonă prin stările pe care le au. În faţa
unui element atât de puternic şi benefic (sextilul Soare-Jupiter), prin calitatea specială pe care o are
Soarele de a media opoziţia Jupiter-Pluton, aceste fiinţe se simt dezorientate. Nu trebuie să uităm că
Luna se află în Leu atunci când Soarele devine personaj principal în sextilul cu Jupiter şi, prin
impactul Lunii Negre din Leu, oamenii reuşesc să facă impresie altfel decât au făcut până acum,
adică să se arate entuziasmaţi şi dispuși să gândească pozitiv, să iubească frumosul şi să vadă ceea
ce este bun şi curat din cei din jur fără ajutorul unor substanţe, fără influenţa vreunui factor exterior,
ci doar prin explorarea propriilor drame. Sunt atât de îngroziţi că un factor exterior s-ar putea să
nu-i mai ajute, nici tutunul, nici alcoolul şi nici alte ajutoare, încât îşi vor produce în corp propriile
substanţe care acţionând pe zona neurotransmiţătorii să impulsioneze aceleaşi procese
psihoafective.
Imensul beneficiu de care au parte aceste fiinţe, pe sextilul Soare-Jupiter aşezat în fundal, va
fi acela de a crede că pot şi altfel. Cei din jur vor considera că aceste personaje s-au schimbat, că pot
fi altfel sau că dintr-odată viaţa lor s-a transformat şi aşa va rămâne. Cei care parcurg aceste
episoade ştiu că schimbarea care se produce acum este de scurtă durată, însă graţia divină intervine
în acest context pentru a le arăta că se poate şi altfel, că se poate prin efort interior, prin mobilizarea
forţei interioare sau prin creşterea stimei de sine.
Fiind vorba de Lilith, nu doar de Luna în Leu, motivaţia este una mai puţin corectă, una
greşită, improprie, complicată sau perversă, dar, pentru că rezultatul este eminamente pozitiv, nu
mai contează ce a stat la baza acestei descinderi de factură internă, ci important este că până şi
aceste fiinţei nefericite de dependențele lor reuşesc să se îndrepte către propria lumină, către
propriul suflet prin descoperirea şi, evident, explorarea a ceea ce este valoros din suflet şi poate fi
împărtăşit şi celorlalţi.
Din punctul de vedere social sextilul Soare-Jupiter, dar şi aceste trei zile magice de 4, 5 şi 6
mai, de la trigonul Soare-Pluton, până la sextilul Soare-Jupiter, înseamnă identificarea soluţiilor
împotriva unor crize administrative, a unor conflicte de factură internă sau în administrarea unui
fond ori în explorarea unor zăcăminte. Totuşi, acest moment în care se echilibrează forţe situate pe
poziţii opuse, jupiteriene şi plutoniene, cele care se opun de ceva vreme, merg mai mult spre
intimitate. Aşadar, succesul individului ar putea să ducă la succesul grupului sau firmei în care
lucrează ori să se distribuie şansa şi beneficiul său şi asupra naţiunii din care provine. Ţinta acestei
grații este individul, nu grupul său de apartenenţă, iar aceste lucru îl vom vedea chiar din ziua de 7
mai când Soarele şi Chiron vor fi în sextil şi, prin implicarea lui Jupiter în această energie, se va
construi un triunghi minor ce va avea Soarele drept planetă focar. Astfel, înţelegem că tot ceea ce
ţine de viaţă intimă, de nivelul său, de resursele personale, de starea de sănătate, de acumulări, de
exerciţii de recuperare sau de atenţia pe care o acordăm propriei fiinţe reprezintă elementul cu care
luptăm împotriva obstrucţiunilor, întârzierilor, împotriva limitărilor de orice fel. Spun acest lucru
pentru că abia în 7 mai vom vedea că intrăm într-un con de umbră, iar acest con de umbra este dat
de opoziţia Soarelui cu Saturn, adică de faptul că aceste elemente benefice se dovedesc a fi foarte
plăcute, extraordinare însă menţinerea lor va constituie o mare încercare a acestei perioade pentru
că va cere mult efort care ar trebuie să devină tinta oricărui individ serios şi disciplinat şi nu
problema în sine. Este, aşadar, vorba despre efortul de a menţine ceea ce au acumulat, de a se
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menţine pe linia de plutire într-un demers social prin imagine pozitivă, prin statut pozitiv printr-un
element pozitiv pe care-l reprezintă acum.
Mult mai simplu le va fi celor care lucrează cu energia pentru ca în acest moment de sextil
între Soare şi Chiron, Mercur va fi anaretic în Taur şi asta înseamnă că vom fi tentaţi să
desconsiderăm acumulările din ultima vreme pentru că vom considera că ceea ce simţim şi trăim în
acest moment este mai important decât orice altceva. Este adevărat că ceea ce simţim şi trăim acum
este foarte important însă nu prin anularea experienţelor din ultimele zile. Mercur anaretic din Taur
aduce această eroare de gândire convingându-i pe oameni că procedând așa scapă de
responsabilizarea pe care şi-au atribuit-o în zilele anterioare, de condiţionările care vin spre ei. Aşa
cum în general se întâmplă, un om fără educaţie, indiferent de domeniul ei (morală, ştiinţifică,
psihomotorie etc.) este supus degradării în orice moment. La fel, acum personale care renunţă la
ceea ce au învăţat şi au înţeles anterior nu se eliberează de o condiţionare, ci se vulnerabilizează şi
mai mult în fața limitărilor care vin acum spre noi şi care vor atinge un moment de maximum pe 10
mai când Soarele şi Saturn vor fi în opoziţie. Trecutul ne construieşte ceea ce suntem în prezent,
chiar dacă la un moment dat istoria personală, pentru a atinge un stadiul elevat al conştiinţei, trebuie
lăsată în urmă. Pentru a face faţă unor elemente care ţin tot de istoria personală, tot de condiţionări,
istoria personală este cea care ne apără. Dacă dorim să progresăm, să atingem un stadiu care nu are
nicio legătură cu această lume, ci tine de călătoria în lumile subtile, atunci istoria personală se
construieşte ca un pietroi legat de gât de care trebuie să ne desprindem pentru a evita un sfârşit
tragic. Acum, prin opoziţia Soare-Saturn care se va împlini la grad perfect în ultima zi a intervalului
pe care-l analizăm (10 mai), se va pune o mare greutate pe individ invitându-l la răspundere,
seriozitate, disciplină şi îl încearcă în ceea ce priveste utilitatea experienţelor personale. Acum, în
acest moment, el va arăta dacă a înţeles ceea ce a trăit, dacă a fost un răsfăţat al sorţii sau dacă a
muncit cu insistenţă pentru ceea ce a primit şi, ca urmare, ştie să aprecieze imensul beneficiu pe
care l-a comportat.
Trecerea lui Mercur în Gemeni în 7 mai înseamnă şi contactul cu o nouă formă de
mobilitate. Dacă până în seara zilei de 7 mai am fost constrânşi de secvenţele pe care le-am
traversat să renunţăm la concluziile pe care le-am adjudecat, dacă am refuzat să considerăm că ceea
ce știm, am acumulat, învăţat, că oamenii din jur nu ne mai sunt utili, spre seară înţelegem că dacă
le privim pe acestea ca pe simple informaţii putem să le folosim eficient fără a ne implica sau fără a
ne ataşa de acestea. Lucrurile intră din acest punct de vedere într-un con ascendent pentru că în a
doua zi, pe 8 mai, Luna va fi în sextil cu Capul Dragonului şi va media tendinţa Nodurilor, adică
oamenii vor fi din nou deschişi unii faţă ceilalţi și vor înţelege că acest joc al atragerii şi respingerii,
ce face parte din farmecul vieţii, nu vine spre noi pentru a ne distra, ci pentru a ne zdruncina
structura interioară, pentru a o împlini şi a o elibera din încorsetările acestei luni. Este vorba despre
atingerea stadiului pe care ni l-a indicat Eminescu în poezia Glossa “De te-ndeamnă, de te cheamă,
Tu rămâi la toate rece.”
În toată această construcţie astrală Junon joacă un rol foarte important, pe de o parte pentru
că împlineşte un sextil cu Neptun, iar de partea cealaltă pentru că se opune categoric defulărilor
negative care vin din partea poziţiei lui Lilith din Leu. Sunt, astfel, apreciate valorile ancestrale,
chiar dacă la modul superficial, şi sunt combătute elementele imature ale comportamentului chiar
dacă, şi de această dată, tot superficial. Implicarea lui Neptun şi a Lunii negre prin impactul lui
Junon care, în toată această construcţie Soarele, Jupiter şi Saturn sunt importante, iau înfăţişarea
unor unor situaţii sociale care cern înţelegerile pe care le aplică vieţii. Ceea ce ni se întâmplă acum
ne ajută să selectăm evenimentele vieţii şi să nu mai acordăm atât de multă importanţă unora aşa
cum am făcut până acum. Să considerăm că suntem în altă etapă şi că trebuie să vedem lucrurile
altfel, printr-o mai eficientă selecţie a acestor evenimente, reuşind, astfel, să trecem din zona
dramelor personale, în cea a eficienţei. Nu se va pune problema depăşirii unor obstacole de factură
socială, pentru că Soarele şi Saturn își strâng din ce în ce mai mult opoziţia lor care se va împlini
sâmbătă, 10 mai, însă tot acest efort, toate această mobilizare interioară are ca scop ridicarea
nivelului de conştiinţă şi responsabilizarea individului în ceea ce priveşte vârsta pe care o are,
nivelul profesional sau resursele pe care doreşte să le folosească acum pentru promovarea sa.
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Vorbim aici despre promovarea propriei persoane pentru că avem de parcurs în această perioada un
trigon între Venus şi Lilith şi tocmai de aceea tentaţiile de a investi prea mult în imaginea personală,
pe motiv că am suferit prea mult şi merităm o vacanţă, merităm să ne schimbăm garderoba, ori că a
sosit momentul să beneficiem de o clipă de relaxare, acestea ţin de un răsfăţ pe care individul nu
trebuie să-l scape de sub control. Controlul, prin Mercur în Gemeni, este acum calculat mult mai
bine, devenind mai flexibil şi mai uşor. Sunt lăsate în urmă dramele personale, dar sunt evidenţiate
micile beneficii care în timp ar putea fi plătite scump pentru că se apropie prea mult şi poate prea
periculos de superficialitate.
În acest moment de final al primei decade a lunii mai înţelegem că există o mare diferenţă
între mesajul negativ şi persoana care-l întreţine, există o mare diferenţă între tentaţie şi persoana
care tentează. În felul acesta, opoziţia Soarelui cu Saturn aduce un moment de stop. Lucrurile sunt
oprite, întârziate ori sunt stricate. Pentru că avem de-a face cu această opoziţie pe Taur-Scorpion se
va face trimitere la acumulările personale, la realizările personale bazate pe atracţie fizică, ce se
susţin pe o nevoie, un schimb în care fiecare vine cu partea lui de efort şi urmăreşte să aibă un
beneficiu clar.
Sunt, în felul acesta, agasate elementele de patrimoniu prin faptul că li se pune o etichetă.
Individul nu mai este atât de apreciat la locul de muncă ori pur şi simplu el nu se mai simte aşa şi
doreşte să facă impresia însă ceva îl opreşte. Această formă de întârziere, după cum constatăm, este
foarte complexă pentru că face o legătură puternică între constrângerile personale, acelea cu care
individul nu s-a împăcat niciodată, şi anumite mecanisme sociale care-şi urmăresc lent propriul
traseu. Individul, alimentat acum de o energie năvalnică, aceea dată de trecerea lui Mercur prin
Gemeni, fiind prea grăbit, prea agitat, urmărind cu prea mult interes avantajul personal sau câştigul
personală şi depărtându-se de profunzimile sufletului, cele pe care le-a explorat de-a lungul acestui
decan, se va vedea în faţa unui impas. Înţelege că lucrurile sunt complexe, că nu are soluţie şi că îi
lipseşte cheia pentru a întoarce tot acest ansamblu în avantaj propriu. Nu va reuşi însă în acest
demers pentru că Saturn, fiind retrograd, pune o mare greutate pe discernământul individului. Cei
care anterior au renunţat la calitatea experienţelor de viaţă, care au preferat să uite decât să înţeleagă
ce li s-a-ntâmplat ori să încadreze pe o albie potrivită, se văd pedepsiţi de ceea ce au ignorat ori au
aruncat la coş fiind deposedaţi de avantajul datorită căruia au renunţat la aprofundarea unor lecţii de
moralitate acumulate anterior. Ceea ce au considerat că este valoros anterior, motiv pentru care a
păstra ceva şi a arunca altceva, acum se spulberă. Acum, în fața necruţătorului Saturn, aceste lucruri
sunt trecute în rezervă sau evaporate pentru că nu rezistă timpului. Cu puţin timp înainte de a
împlini această opoziţie luna îşi încheie tranzitul său prin Fecioară şi oamenii se vor trezi puţin mai
vrednici să înfrunte problemele vieţii. Din dimineaţa zilei de 8 mai până în seara zilei de 10 mai
oamenii vor privi toate aceste evenimente cu teama eşecului, cu grijă că, în orice moment, că orice
situaţie nouă ar putea să-i suprasolicite, să-i încarce cu sarcini suplimentare ori să-i deposedeze de
un bun. Această formă de ataşament este lovită de opoziţia Soare-Saturn pentru că nu este reală şi
nefiind reală ea nu se poate integra în mecanismul astral al următoarelor perioade.
În felul acesta, prima decadă a lunii mai devine cu o încercare severă a individului prin
faptul că este pus față în faţă cu propriile sale probleme, acelea care până acum le-a ignorat şi care
au impus evenimentelor o anumită modificare. Acum evenimentele sociale par liniştite temperate şi
înţelegem că ar putea fi modificate doar atunci când scăpăm de sub control instrumente ce ţin de
sfera psihoemoţională.
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A DOUA DECADĂ (11-20 mai 2014)
Limpezirea lucrurilor prin înfruntare
Îndrăzneala. Lupta pentru supravieţuire. Pesimism. Explozie temperamentală. Divergenţe. Putere
prin asociere. Fapte personale cu un puternic ecou social. Pretenţii nerealiste de la ceilalţi.
Misiune înţeleasă greşit. Încrederea motivată de elementul pozitiv. Oboseală alimentată de
respingere. Evadare din rutină. Contrast. Combaterea vulgarităţii pentru menţinerea bucuriei sau
a liniştii. Teama de sfârşit. Destăinuire care compromite. Legiferare. Erori în transferul de
informaţii. Intuiţia funcţionează doar prin dualitatea gândirii. Flexibilitatea hrăneşte sufletul prin
bine. Impas depăşit prin consiliere. Calitatea evenimentelor se schimbă foarte greu. Accentuarea
laturii delicate a individului în văzul tuturor. Obiectivitatea conferă confort psihic. Munca este o
condiţie pentru reuşită. Dezamăgirea de acum are o mare remanență. Dreptatea este prezentată la
scena deschisă de către cel căruia nu îi este destinată. Cei cu drept de decizie doresc să transfere
răspunderea pe umerii altora.
În această a doua decadă a lunii mai alegem să limpezim lucrurile înfruntându-le. Începutul
decadei se va face cu Luna în Balanţă care va trece peste Marte anunţând iniţierea unui segment
final în ceea ce priveşte retrogradarea lui Marte, scoţând în evidenţă un mesaj antisocial, acela care
agasează tot ceea ce este rafinat, frumos sau îndrăzneţ în a promova spiritul estetic, echilibrul sau
buna convieţuire. În această primă zi a celei de a doua decade Venus şi Marte vor fi în opoziţie, dar
în preajma acestor doi protagonişti, avem Luna, care face conjuncţie cu Marte, şi îl avem și pe
Uranus care se află foarte aproape de Venus. Pe acest fundal Mercur va avea de împlinit un careu cu
Neptun şi un sextil cu Lilith.
Debutul acestui sector pe care-l analizăm aici se va face cu prea multă îndrăzneală.
Îndrăznim să spunem lucrurilor pe nume, îndrăznim să ne arătăm indiferenţi, să facem orice numai
să ţinem cont de mersul firesc al lucrurilor, de ceea ce este important în destinul propriu sau de ceea
ce ar putea să ne ajute să ne construim o nouă identitate. Nu este singura opoziţie pe care o
parcurgem pentru că ştim că în ultima zi a sectorului anterior Soarele şi Saturn s-au întâlnit într-o
opoziţie pe axa Taur-Scorpion, iar acum avem doi malefici care implică în opoziţia lor două
planete feminine: Luna şi Venus. În felul acesta, lupta pentru supravieţuire se transformă într-o
luptă în care agresăm ceea ce ne-a mai rămas frumos şi sensibil. Mulţi ar putea să vadă în această
opoziţie şi, deopotrivă, în careul pe care Marte şi Neptun îl împlinesc o invitaţie către pesimism, o
dovadă sau, mai degrabă, o explicaţie a neputinţei lor de a se mobiliza în direcţia bună. Din fericire,
nu este aşa, pentru că Marte va face un trigon cu Mercur, iar acesta din urmă nu mai este retrograd,
ci este în domiciliu şi ajută dorinţa să se explice pe sine, să se vadă că într-o oglindă, iar
sentimentul să se poată pune mai bine în valoare. Da, este vorba despre o revoltă, despre o explozie
temperamentală însă ea poate fi canalizată doar dacă beneficiem de un fond intelectual sau cultural
solid.
Ziua de 11 mai este plină de aspecte şi cele care ar fi trebuit să fie bune, în afara trigonului
Luna-Mercur, pe care l-am indicat anterior, sau a conjuncţiei pe care Luna şi Marte o împlinesc,
Luna împlineşte un sextil cu Lilith transformând-o pe aceasta în planetă focar în triunghiul minor pe
care-l împlineşte împreună cu Mercur. Tentaţia devine, astfel, elementul de căpătâi în continuarea
unor demersuri sau ceea ce ne motivează cel mai mult să pornim la drum. Vom fi tentaţi să mâncăm
mai mult, să ne schimbăm haine mai des, să ne afişăm mai des în anumite medii ori să folosim un
anumit limbaj, să invocăm anumite motive pentru a provoca slăbiciunile celorlalţi şi a le arăta celor
care sunt agresivi că, de fapt, luptă împotriva celor care seamănă cu ei. Acest lucru se poate citi
relativ ușor din faptul că Lilith mediază opoziţiile de pe axa Berbec-Balanță și din cele două poziţii
la care participă, din Balanţă, Luna şi Marte, iar din Berbec, Venus şi Uranus.
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Nu este uşor să-ţi pui bazele în Lilith pentru a-ţi media o opoziţie, pentru că acolo unde nu
există conflict, ci o mică divergență de opinie, ea va transforma totul într-o explozie sau acolo unde
oamenii mai au puţin şi sar la bătaie, îi temperează şi îi face să uite motivul conflictului, nu-i ajută
să îl înţeleagă şi prin înţelegere să şi-l depăşească.
Elementul cel mai dificil al acestui început de sector este dat de careul pe care Mercur şi
Neptun îl împlinesc şi care aduce uitare. Neptun din domiciliu îi îndeamnă pe oameni să afle mai
multe despre viaţă, să-şi îndrepte atenţia către ceea ce se întâmplă în jur, să caute oameni care
gândesc şi simt la fel, să se adune în grupuri tematice, în asociaţii de profil şi prin acest gest de
socializare să se simtă puternici. Pentru că avem activ careul Neptun-Mercur acest lucru se
realizează foarte puţin sau deloc, fiind motivat de faptul că nu găsesc liantul necesar, nu au nimic în
comun cu acele persoane, nu pot să le tolereze şi nici nu vor, ba mai mult, destinul le scoate în cale
doar oameni cu care nu au avut niciodată nimic de-a face sau pe care i-au dispreţuit. Aceste ipostaze
îi duc pe aceştia către neputinţa de a se integra într-un mediu social. Ceea ce se întâmplă acum cu
această conjunctură îi îndreaptă pe oameni către noi structuri care, în viitor, să devină elemente de
bază într-o nouă formă de inserţie socială. Lucrurile se dovedesc a fi destul de apăsătoare sau chiar
complicate pentru că, indicam anterior, avem de-a face cu multe complicaţii sociale, cu multe
opoziţii între planete care, pe de o parte, ne îndeamnă să deviem de la lucrurile pe care ni le-am
stabilit ori ne întârzie sau ne deposedează de bunuri în care ne-am pus toată încrederea sau toată
baza.
În această a doua decadă a lunii mai încercăm să limpezim lucrurile prin descinderi însă
Lilith din Leu vine să motiveze că, uneori, nu este nevoie de descindere şi ar fi păcat să ţinem cont
de aceste motivaţii pentru că ne convinge să renunţăm la luptă acolo unde este cea mai mare nevoie
de ea. Dacă privim cerul zilei de 11 mai vedem că se formează o configuraţie numită Vapor cu
pânze care implică aproape toate planetele. Avem, pe de o parte, planetele care participă la opoziţie
de pe axa Berbec-Balanță apoi o avem pe Lilith, îl avem pe Mercur apoi pe Pluton. De partea
cealaltă ca un susţinător al acestui Vapor cu pânze avem Zmeul care îl are pe Saturn ca planeta
focar, ca axă opoziţia Soare-Saturn, iar de partea cealaltă pe Chiron şi pe Jupiter.
Chiar dacă lucrurile au o greutate aparte şi orice element, oricât de mărunt ar fi, orice vorbă,
oricât de lipsită de importanță sau neglijenţă ar fi, are un mare ecou social. Axa Dragonului nu face
niciun unghi cu nicio planetă, comportându-se ca şi cum este izolată de celelalte planete şi acest
lucru este neobişnuit. Primeşte, însă, la un unghi foarte larg, în afara conjuncţiei admise, în afara
toleranţei admise, o conjuncţie cu Junon, însă acest asteroid având parte de un careu cu Lilith este
atras deja în alte medii, deci orice tip de asociere vom îmbrăţişa el nu va satisface nevoia de mai
bine a individului, ci, dimpotrivă, îi va explora o latură complicată, periculoasă sau anumite
slăbiciuni ale corpului ori ale minţii. În felul acesta, înţelegem că orice am face nu putem să ne
îndreptăm acum către ceea ce ne spune destinul, către misiunea personală, ci dispunem de lucruri
care sunt importante pentru alţii, pentru alte destine, pentru alte medii, pentru naţiune sau pentru
grupul de apartenenţă.
Astfel, unii oamenii îşi descoperă vocaţia. Ei nu au venit aici în această lume pentru ei înşişi,
ci au venit pentru a susţine destinul de grup, pentru a se oferi pe sine ca exemplu, din care să se
înţeleagă că se poate reuşi în condiţii grele ori se poate izbândi muncind din greu şi fără a-şi pierde
credinţa în forţele superioare ori frumuseţea sufletului. Cât timp Luna va fi în Balanţă, adică în
zilele de 11 şi 12 mai, vom fi consumaţi de această nevoie de a proteja ceea ce este bun şi frumos în
suflet, fără să ştim de ce, deşi îndemnul sufletesc se afla în opoziţie cu această atitudine personală.
În 12 mai intelectul (Mercur) va primi un îndemn pozitiv din partea lui Marte. Vom avea
parte de rezultate pozitive, vom citi în faptele personale rezultate intermediare care ne vor motiva să
mergem mai departe. Fie că primim un răspuns pozitiv în a ne integra într-o structură sau dintrodată, fără o explicaţie plauzibilă, reuşim într-un anumit demers ori pur şi simplu primim de pe
stradă zâmbete de la necunoscuţi atunci când avem cea mai multă nevoie de asta. Această formă de
apropiere, acest cadou pe care-l primim din jur ne va ridica deasupra celorlalţi şi ne va da mai multă
încredere decât am crezut că putem avea în această etapă. Lucrurile se deplasează lent, chiar foarte
lent şi orice forţare a timpului, a vitezei de lucru nu va face altceva decât să rupă legăturile, să ne
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adâncească şi mai mult în compromis ori să ne aducă în ipostaza în care să oferim cu forţa
anturajului un bine pe care să nu-l aprecieze.
În seara zilei de 12 mai, Luna va fi în conjuncţie cu Capul Dragonului şi se va iniţia un nou
ciclu draconitic. Această ipostază ne va îndemna să conştientizăm că suntem în faţa unui lucru
important şi vom înţelege care este rostul personal în schemele sociale care se află acum în derulare.
Nu schimbăm nimic cu această înţelegere şi nici nu reuşim să zdruncinăm un edificiu negativ, acolo
unde el s-a arătat aşa, ci pur şi simplu înţelegem pentru sine lucruri care ne vor fi de folos în ultima
parte a acestei luni, când încă ne vom afla în derularea acestui ciclu draconitic. Ştim că ciclul
draconitic reprezintă o aventură a spiritului, iar momentul de conjuncţie a Lunii cu Capul
Dragonului constituie ipostaza în care persoanele sensibile, celor care lucrează cu energia ori
maeştrilor spirituali li se deschid căi către informaţii ascunse în general față de oamenii din această
lume. Ei primesc informaţii despre lume, despre misiunea poporului în care s-au născut, despre
rolul pe care-l au în grupul de apartenenţa intuiesc unii chiar simt precis ceea ce au de făcut în
următoarea etapă.
În 13 mai Luna va trece în Scorpion, la puţin timp de la conjuncţia Lunii cu Capul
Dragonului, iar oamenii, în special în această zi, nu pentru că ar exista vreun suport real al
superstiţiei legată de cifra 13, ci din alte considerente, vor fi pedepsiţi pentru îndrăzneala lor. Alţii
vor fi încurajaţi să vadă şi să înţeleagă mai mult, să cunoască mai multe despre cei din jur, iar unii
vor fi copleşiţi de o stare de oboseală accentuată, de o neputinţă ce este alimentată de faptul că sunt
ignoraţi de cei din jur. Aceste fiinţe care suferă atunci când sunt ignorate, arată faptul că sunt
dependente de anturaj adică se hrănesc pe seama acestui anturaj în care au ales să trăiască.
În felul acesta, sunt avertizate personale care trăiesc în mediile inferioare pentru că a te hrăni
cu o asemena energie înseamnă a fi captivi în zone negative. Careul pe care Luna şi Lilith îl vor
împlini acum când Lună abia a pornit pe un drum nou al spiritului înseamnă, pentru cei care doresc
să se ridice deasupra anturajului, o nouă formă de evadare. Sunt avertizaţi cei care lucrează cu
energia pentru că sunt agresaţi de ceea ce resping, de oamenii pe care nu doresc să-i aibă în
preajmă, de fiinţele care cerşesc prea mult, care pretind anturajului să-i hrănească, de lucrurile
imperfecte pe care şi-au propus prin misiune să le şlefuiască, să le dea o formă estetică. Având o
Luna pe axa Taur-Scorpion lucrurile care se află în plutire ori care se află la înălţime, cele care se
afla mult ascunse în pământ par să se mobilizeze şi Luna neagră din Leu să impună o zdruncinare a
acestora ca răzbunare a naturii împotriva fiinţelor care doresc să o modifice. Aceşti oameni sunt, pe
de o parte, încurajaţi de lucrurile bune pe care doresc să le facă (trigonul Jupiter-Chiron), iar de
partea cealaltă sunt loviţi şi atinşi, lezaţi în elementele cele mai intime, personale sau delicate ale
fiinţelor lor (careu Venus-Pluton). Dacă trigonul Jupiter-Chiron îi spune omului „Fii puternic! Te-ai
născut cu un scop. Careul Venus-Pluton îi spune aceluiaşi individ Nu te mai stresa că nu te bagă
nimeni în seamă!.
Toate aceste elemente se vor exprima la o mare intensitate pentru că se produc pe fază de
Lună plină pe axa Taur-Scorpion aceea care este deja agasată de opoziţia Soarelui cu Saturn. De
asemenea, această fază de Lună plină se împlineşte pe conjuncţia Lună-Saturn şi simţul realităţii,
nevoia de a percepe lumea în forma ei adevărată, adică fără iluzie, fără aparențe, constituie modul în
care oamenii reuşesc să-şi depăşească propria condiţie şi să se apropie de lucrurile pe care le
consideră superioare. Jupiter şi Chiron, prin faptul că reprezintă un braţ al piramidei de apă la care
participă şi Saturn, dar mai ales constituie baza triunghiului minor care-l are ca focar pe Soare,
pune în această forţă, în această intensitate ori în strălucirea impresionantă numită Lună plină
semnul vocaţiei. Este vorba despre vocaţia de a proteja, de a înălța, vocaţia de a sintetiza şi de a o
îndrepta pe individ spre ceea ce unii numesc spirit enciclopedic. Nu trebuie neapărat să exceleze
în toate domeniile pentru a îndeplini acest deziderat, însă poate prin ramura sau domeniul spre care
se îndreaptă acum să facă o legătură între toate celelalte într-un mod iscusit, inteligent, matur şi
sublim.
Celor care reuşesc să citească unghiurile astrale şi prin metafore ori printr-un romantism, nu
doar prin caracterul lor prozaic, aparte, ziua de 14 mai le va oferi multiple indicii pentru a înţelege
că bucuriile în această lume pot fi foarte intense, însă nu pot fi tote. Atunci când este totală ea se
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desprinde de tot ceea ce înseamnă limita, constrângere sau regresie şi evadează într-un spațiu unde
predispoziţiile aplicate acestui plan fizic nu se verifică. Ei înţeleg ca bucuria şi fericirea sunt
menţinute atunci când stresul, gălăgia sau vulgaritatea sunt combătute ori când individul alege să
activeze în afara acestor energii. Trebuie însă să se aştepte ca, alegând, să activeze în afara acestor
energii, acestea se vor întoarce împotriva lui, îşi vor cere dreptul pentru că aici totul reprezintă o
luptă. De când ne naştem şi până murim luptăm pentru lucruri mici sau importante şi în permanenţă
ne asumăm noi roluri, noi poziţii care generează noi ipostaze de atac sau detentă.
Trigonul lui Jupiter cu Chiron înseamnă şi victorie, însă victoria de acum nu înseamnă că am
câştigat războiul, ci am câştigat doar o bătălie pentru că Venus şi Pluton sunt în careu, iar
problemele interne, durerile, nemulţumirile sau chiar lipsurile rămân în forma în care le-am
cunoscut şi dacă le vom acorda importanţa cuvenită vom folosi energia jupiteriană, cea care acum,
în 2014 activează fără influenţa negativă a Lunii negre, în a ne explora diferitele modalităţi în a
suferi sau a ne autovătăma. Preferând să privim lumina în față, alegem să fim glorioşi în ansamblu
sau într-un anumit domeniu, pe o anumită latură. Căzând prada slăbiciunilor, privind în față durerea,
suferinţa şi refuzând să vedem că moartea este o trecerea către o lume mai bună, alegem să ne
îngrozim, să ne speriem de tot ceea ce este supus sfârşitului. Prin conjuncţia inerentă pe care Venus
şi Uranus o vor împlini şi care va atinge gradul perfect în 16 mai oamenii nu fac altceva decât să-şi
arate unii altora slăbiciunile cele mai mari. Partea proastă survine atunci când nu-şi dau seama că
acestea sunt cele mai mari slăbiciuni, ci le văd ca pe unele obişnuite, comune. Durerile şi
nemulţumirile, cele pe care le alegem în detrimentului evoluţiei către lumină, neînţelegere, armonie,
pace sau către regăsirea vocaţiei, constituie modul în care Lilith din Leu ne păcăleşte acum, în
această perioadă. Dacă depunem un minim de efort şi observăm sau înţelegem nemulţumirile,
obstrucţiunile sau problemele pe care le traversăm acum nu sunt deloc obişnuite, comune atunci
lucrurile se aşează într-o altă albie şi putem să găsim energia necesară, argumentul potrivit sau
putem să acordăm o altă atenţie, o altă importanță asocierilor în aşa fel încât să depăşim aceste
probleme.
Luna plină din 14 mai amplifica aceste elemente şi le da o notă gravă. Trecând în Săgetător,
chiar în 15 mai, Lună are de înfruntat un careu cu Neptun şi va căuta să-i îndemne pe oameni să
simplifice lucrurile. Mulţi, în special cei care sunt orientaţi negativ, vor înclina spre a-i categorisi pe
oameni. Vor pune etichete şi se vor vedea pe sine chiar aşa cum şi-ar dori să fie, pentru a le fi mult
mai uşor să lucreze cu ceea ce vine din partea lor. Aceasta este însă o altă păcăleală pe care o
lansează Luna neagră din Leu, însă efectele nu sunt atât de complicate şi negative cum sunt cele ale
Lunii pline pe care le vom resimţi încă vreo câteva zile de la momentul în care forţa acesteia să se
disipe (18 ore de la momentul de maximum). Ceea ce va veni spre noi începând cu 16 mai are o mai
mare importanţă pentru viaţa socială prin consecinţele momentului de Lună plină. Mercur va fi în
sextil cu Venus şi de asemenea cu Uranus, iar Venus va împlini conjuncţia sa cu Uranus. Uranus va
deveni vedetă în relaţia sa cu Venus şi Mercur, iar lucrurile cer să se exprime, să se legifereze, fiind
nevoie de o dovadă scriptică, de un probatoriu, de dovezi solide, incontestabile şi dacă nu există,
sunt construite, fabricate, sunt aşternute pe hârtie aşa cum cere contextul. Din nefericire însă mercur
nu este ajutat de unghiurile pe care le împlineşte pentru că el încă se afla în fereastra careului cu
Neptun, iar în ziua de 17 mai va împlini şi un careu cu Chiron, iar asta înseamnă că fondul, energia
de bază sau datele preliminare, brute nu sunt cele mai bune, nu au fost colectate corespunzător ori
există riscul să intervină în ordonarea acestor erori care, reproduse prin transferul informaţiilor
finale să genereze mari greşeli în derularea unui proiect ori în desfăşurarea unui mecanism.
Pentru a se scuza, oamenii dau vina pe situaţie, pe conjunctură, pe evenimente pe care nu au
reuşit să le evalueze ori să le aprecieze atunci când s-au manifestat pentru că erau implicaţi în alte
proiecte. Acum, pe de o parte, se scuză, iar de partea cealaltă se simt vinovaţi că nu au avut puterea
necesară de a lucra pe două fronturi. Am văzut în prima decadă a lunii mai că îndemnul de a lucra
pe două fronturi a fost unul important, iar acum vedem că există şi sincope în cazul celor care nu au
reuşit să facă acest lucru. Cei care au reuşit să meargă pe două fronturi privesc acum careul dintre
Mercur şi Chiron ca pe o imensă provocare de a demonstra că un diagnostic este greşit, că o
recomandarea este eronată sau că rezultatele obţinute în urma prelucrării datelor brute nu sunt cele
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concludente şi cu de la sine putere, doresc să modifice. Modificările pe care le va face acest individ
curajos şi îndrăzneţ îl va face celebru. Uranus, prin conjuncţia cu Venus şi, de asemenea, prin
sextilul cu Mercur, adică prin exprimare pozitivă (Mercur în domiciliu) sau prin doborârea unei
constrângeri (Venus în exil) reuşeşte să se facă auzit prin sfidarea unor reguli sau prin a se arăta
liber faţă de orice constrângere, indiferent că este de factură social administrativă, culturală,
lingvistică sau legate de legile fizice. Cei care nu au reuşit să meargă pe două fronturi, intelectual şi
afectiv, care nu au suficiente date, nu-şi pot folosi acum intuiţia decât susţinuti de un context astral.
Dacă acum Mercur primeşte un careu de la Chiron intuiţia nu le funcţionează aşa cum ar trebui, ci
doar sub impulsul momentului (sextil Mercur-Venus) aceştia nu vor reuşi să facă o impresie bună
prin surprindere, prin evadare din constrângere, prin genialitate, ci prin acţiuni comune, printr-un
ajutor sau, mai exact, prin a accepta un sacrificiu, o situaţie sau o persoană.
În 17 mai se va pune însă o mare greutate pe deciziile pe care le poate lua un individ cu
propriul destin. Lucrurile pot deveni acum obscure. Indiferent că reuşeşte să impresioneze
auditoriul, să domine lumea, să arate că este deasupra ei ori să o salveze, individul va traversa
momente de cumpănă. Va avea nevoie de susţinere sufletească, de o vorbă bună, chiar de o
susţinere informaţională de specialitate (consiliere) pentru a depăşi un impas. Acel impas nu este
creat acum, ci este declanşat de careul Mercur-Chiron, de ceea ce nu înţelege din ceea ce i se
întâmplă însă, în realitate, acest obstacol a apărut în prima decada a acestei luni când a refuzat să
depună mai mult efort pentru a clarifica situaţiile adică pentru a limpezi lucrurile cu care lucrează.
Acum el este invitat să lucreze cu lucruri care nu sunt clare, în mare viteză, la un alt nivel, cu alţi
oameni, într-un alt mediu. Neavând lucrurile foarte clare în jur, nefiind în posesia unor informaţii
limpezi, neavând suficientă claritate, individul trece acum printr-un impas şi tocmai de aceea are
nevoie de ajutor de specialitate. Acest ajutor profesional trebuie să-l convingă pe individ că anumite
lucruri nu pot fi făcute prin putere personală, ci trebuie lăsate să se întâmple, să curgă, aşa cum
curge apa prin albie, trebuie lăsate în voia propriei desfăşurări pentru că aşa le este scris. A face
parte dintr-o Lucrare, indiferent că ea are implicaţii sociale ori că se referă doar la evoluţia
spirituală, aceste lucruri cer la un moment dat eliberarea de instrumentele vechi. Prin acest
mecanism omul trebuie să-şi amintească de cuvintele lui Iisus Doamne, facă-se voia Ta!”. A lăsa
să se întâmple trebuie să fie rezultanta consilierii. Dacă un consilier de specialitate nu-l ajută pe
individ să înţeleagă că anumite lucruri în acest context nu pot fi înfăptuite de el, chiar dacă ambiţia
este foarte mare, chiar dacă dispune de energie în forma brută, faptul că traversăm o accentuarea a
opoziţie Soare-Saturn arată că evenimentele se deplasează după propriul timp. Nu putem interveni
asupra tuturor acestor elemente, nici nu este indicat, pentru că a face parte dintr-un mecanism nu
înseamnă a pretinde acestuia să ne implice în toate procesele sale. Suntem doar o verigă într-un lanţ
şi rolul nostru este acela de a face legătura, de a menţine fluxul continuu, nu de a-l încuia ca într-un
seif.
Nu este o îndrăzneală prea mare dacă afirmăm că Dumnezeu are diferite modalităţi de a
vorbi cu oamenii. În general, ştim că fiinţa umană este o construcţie extrem de complexă şi a
comunica nu implică a folosi doar limbajul verbal, ci a utiliza informaţia, a primi şi a dărui
informaţie în diferite modalităţi. A lăsa fluxul informaţional să se deplaseze, a-l menţine în derulare,
a nu-l opri, înseamnă deopotrivă a lua contact cu tot ceea ce fiinţa supremă trimite către creaţie şi
deopotrivă cu tot ceea ce creaţia îi trimite acesteia. Din nefericire, acest lucru va fi destul de greu de
îndeplinit în 18 mai când Venus şi Jupiter vor fi în careu. În această zi, Luna, fiind în a doua zi de
Capricorn, va avea de împlinit o conjuncţie cu Pluton şi îşi va începe periplul sau de aproximativ o
săptămână ca Purtător de lumină. Însă greutatea acestei zile va veni şi din faptul că ea se va afla
într-unul din punctele careului în T care se construieşte acum între maleficii Uranus şi Pluton, dar
şi implicându-l pe Marele benefic (Jupiter) în ecuație. De asemenea, în preajma lui Uranus se afla
Venus deci din nou elementele de factură personală, voinţa sau chiar sensibilitatea, aceea care nu a
reuşit să se maturizeze prin parcurgerea evenimentelor din ultima perioadă, vor fi agasate sau
expuse într-un mod şi mai dureros sau vulnerabil. Oamenii devin irascibili în fața situaţiilor pe care
nu le pot controla sau sunt dintr-odată invitaţi să le spună lucrurile pe care nu le-au ştiu niciodată.
Am mai trecut prin asemenea situaţii, le recunoaştem şi chiar dacă le recunoaştem, nu reuşim să le
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controlăm. Primele reacţii sunt acelea de a ne opune interlocutorului văzându-l pe acesta ca pe un
agresor. În realitate, el nu agresează, ci doar ne activează, fără intenţie, aceste slăbiciuni. Dacă am
reuşit să construim lucruri minunate sau am participa la construirea acestora nu înseamnă că
devenim glorioşi pe veci (aici, în această lume, nu este posibil), ci înseamnă că am adjudecat o
victorie. Vom mai avea de parcurs multe bătălii şi abia la finalul acestora se va decide soarta
războiului. De această dată luptăm cu noi înşine, cu propriile neputințe şi scopul acestor încercări
este acela de a ne limpezi faţă de noi înşine, de a vedea dacă suntem deschiși, clari, limpezi în fața
informaţiilor, dacă ne putem oglindi în ochii celorlalţi, dacă suntem sinceri, chiar şi atunci când
suferim sau când ne sunt scoase la lumină defecte ruşinoase.
Aşa cum bine ştim, careul beneficilor nu este niciodată de bun augur. Venus şi Jupiter sunt
în careu şi este accentuată această latură delicată a individului în văzul tuturor. Din fericire, acest
careu face parte dintr-o configuraţie numită nicovala care implică în definirea sa şi pe mercur şi pe
Chiron. Înţelegem de aici că absenţa norocului pe care-l vrem, absenţa beneficiului pe care l-am
invocat continuu, e ca un resort pentru a accede spre noile etape. Noile etape folosesc în continuare
scânteia de geniu pe care am invocat-o anterior, dar şi energia pozitivă sau frânturi din misiunea
personală, din rostul personal, acela care de asemenea a fost invocat anterior. Tot ceea ce se
întâmplă însă în această perioadă vine să ne alimenteze încrederea în sine. Dacă alegem să ne
îndreptăm atenţia mai mult către lucrurile soluţionate incomplet ori către cele nefinalizate decât
către marile realizări ale perioadei sau ale vieţii, atunci ne vom hrăni cu dezamăgire şi ne vom
construi o serie întreagă de argumente care să ne frâneze în demersurile viitoare. Dacă vom fi
obiectivi sau lucizi în lucrurile pe care dorim să le implementăm, atunci confortul psihic se va
instala şi oricât de dureroasă se va dovedi absenţa norocului din această perioadă, ea va avea rolul
de resort în a ne propulsa către zone unde vom avea mai mult de câştigat.
Cei care fac un minim de efort să contrabalanseze acest neajuns care va fi alimentat şi de
careul Lunii la Axa Dragonului, dar şi de careul beneficilor Venus şi Jupiter, vor reuşi să se puna
mai bine în valoare, adică să-şi găsească noi resurse. Vorbim aici de trigonul dintre Pluton şi Junon,
despre înţelegere între mari grupuri sau găsirea celei mai bune metode pentru a face legătura între
domenii sau între generaţii. Întotdeauna când se realizează o punte între două segmente sau sectoare
care nu sunt compatibile în mod firesc se realizează un salt al conştiinţei, iar acest salt nu va rămân
niciodată fără urmări. Urmările nu pot fi intuite sau observate de acum. Acum oamenii trebuie să se
axeze pe muncă, pe efort, pe a construi, a ridica un edificiu, pe a fi mult mai puternici în
demersurile pe care le hrănesc sau în a refuza orice formă de compromis care ar putea să-i devieze
de la cale.
Această formă de compromis va fi însă una destul de complicată pentru că Luna, în ultima zi
a acestui interval pe care-l analizăm, va împlini un trigon cu Marte şi va pune o mare greutate pe
lucrurile pe care nu am reuşit să le rezolvăm. 20 mai ar putea fi ziua în care un demers s-a finalizat
şi nu vom fi preocupaţi atât de mult de lucrurile pe care le-am realizat, ci de cele pe care nu am
reuşit să le împlinim. Va fi însă o atitudine pe care o vom recunoaşte foarte uşor şi, din nefericire,
mulţi vor căuta să pună în demersurile viitoare, în tipurile de asocieri pe care se vor susţine de acum
încolo, această dezamăgire, ca şi cum doresc, prin ceea ce va urma, să îndrepte conjuncturile de o
aşa manieră încât să repare lucrurile care au rămas în urmă. Este o acţiune greşită, o înclinaţie
greşită faţă de demersurile sociale pentru că ceea ce ţine de trecut trebuie să rămâne acolo, ceea ce
ţine de episoadele care s-au consumat, trebuie lăsat în trecut, iar de acolo, aşa cum ne învaţă
ezoterismul, trebuie să ne recuperăm doar energia pe care am folosit-o în conjuncturi.
În ultima zi a acestui segment pe care-l analizăm, Marte va reveni din mersul retrograd pe
care l-a început la 1 martie şi va căuta să intre în normalitate. Normalitatea lui Marte în Balanţă
înseamnă dreptatea spusă, exprimată, prezentată la scenă deschisă sau cultivarea unei forme de
exprimare care să susţină orice formă de competiție cu sine (implicarea în aspecte favorabile) sau cu
ceilalți (implicarea în aspecte nefavorabile). Ceea ce ni s-a-ntâmplat în acest interval, în care am
urmărit să limpezim lucrurile cu forţă prin război, prin combatere, prin revoltă, nu prea are de-a face
cu acest deziderat al lui Marte. Modul cum ne formulam dorinţele, ne va face, începând cu această
zi, până la finalul acestei luni, când, practic, vom fi acomodaţi complet cu mersul direct al lui
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Marte, să ne comportăm ca nişte răsfăţaţi ai sorţii, ca şi cum am uitat complet ceea ce ni s-antâmplat în ultimele două luni şi jumătate şi dorim să relegam firul de acolo de unde l-am rupt la 1
martie. Cei care au o flexibilitate mentală puternică, cei care înţeleg că lupta cu destinul şi a lasă o
urmă pe care cei ce vin după noi să o găsească, vor înţelege că revenirea lui Marte la mersul direct
înseamnă lupta cu propriile slăbiciuni, cu frica de exprimare sau frică de a vorbi în public, lupta cu
nepăsarea ori cu consecinţele nepăsării.
Invocând faptul că refuză să fie indignaţi pentru lucrurile care i-au rănit pe ceilalţi
legiuitorul, individul care va trebui să aducă echilibrul într-un mediu va greşi şi mai mult. Marte în
mers direct în Balanţă are o componentă legată de efort, însă pentru că Balanţa urmăreşte să
transfere întotdeauna greutatea pe umerii celorlalţi, opoziţia pe care Marte o va face cu Uranus va
pune iresponsabilitatea pe seama neprevăzutului. Mulţi vor invoca faptul că nu au cunoscut datele
preliminare, nu s-au gândit că situaţiile îi vor aduce în această ipostază, nu au judecat în profunzime
şi acum își transfera responsabilitatea în altă zonă, în alt sector sau pe umerii altora. Aceste lucruri
nu fac decât să inflameze conflictele sociale şi să ne ducă într-o zonă în care am activat, dar la o
altă intensitate de-a lungul acestui segment – cea a confruntărilor. Pasând responsabilitatea pe
umerii lui Uranus, confruntările par să se desfăşoare în zone cunoscute. Ştim ca Uranus este de ceva
vreme planeta focar într-un careu în T împreună cu Jupiter şi Pluton şi evenimentele pe care le
predispune, chiar dacă nu pot fi anticipate în totalitate, se adresează unor sectoare despre care ştim
că trec prin transformări majore. Acum Marte se comportă ca un laş, iar oamenii care au
răspundere vor urmări să paseze greutatea pe umerii celor din jur sau vor amâna cel puţin 10 zile
rezolvarea problemelor acute cu care se confrunta acum. Și cei care lucrează cu energia sau care
sunt angrenaţi într-un proces de cercetare spirituală vor observa că revenirea lui Marte la mersul
direct le va aduce un motiv în plus să lase lucrurile de la sine. Ipostaza cea mai potrivită pentru
această poziţie, pentru cei care iubesc valorile spirituale, este invocarea pe care o face Părintele
Arsenie Boca în Rugăciunea de dimineaţă, aceea în care îi cere lui Iisus să-l ajute să se lepede de tot
ceea ce este personal pentru a nu greşi din vanitate sau dându-şi prea multă importanţă.

A TREIA DECADĂ (21-31 mai 2014)
Limpezirea lucrurilor prin simplificare
O uşoară relaxare. Fragmentarea problemelor. Greşeala de a lua trecutul drept referinţă pentru
episoadele din prezent. Inspiraţie. Ceea ce se întâmplă acum nu este universal, ci potrivit doar
pentru ceea ce se întâmplă în prezent. Încercare emoţională. Nevoie de ordine în sentimente.
Veselia păcăleşte că este indicatorul faptului că s-au rezolvat problemele. Curiozitatea este
explorată în mod categoric. Superficialitate. Consolidarea unor structuri raţionale. Progresul
individual va duce la progresul comunităţii sau a grupului de apartenenţă. Stabilitatea vine prin
acceptul celorlalţi. Atenţie cerşită. Descoperire marcantă. Progres prin suferinţă. Judecata pe
măsură faptelor. Societatea ne încearcă pe relaţii. Imprudența este sancţionată. Proces de
conştiinţă. Hiatus. Evenimente neobişnuite, rare. Confruntarea cu falsul. Riscul de a cădea de la
înălţimi ameţitoare.
Mesajul astral al celui de a treilea decan al lunii mai este puţin mai încurajator decât
celelalte două. Încă din prima zi de când Soarele va trece în Gemeni, vom reuşi să privim lucrurile
prin simplitatea lor. Zodia Taur este degajată, ea mai conţine doar asteroidul Junon, asta înseamnă
că gândurile şi responsabilităţile, elementele care se constituiau ca bază în relaţii sau în demersurile
pe care le-am alimentat de la începutul anului până acum intră într-o uşoară relaxare. Aceasta
relaxare nu este ceea ce se înţelege în mod clasic printr-o perioadă de repaus, ci avem de-a face cu
aceleaşi conjuncturi care accentuează transformarea, însă viteza de răspuns va fi mult mai mare,
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ceea ce va scurta foarte mult timpul în care individul să conştientizeze complicaţiile pe care le
parcurge.
Indiferent de unghiurile pe care le vom traversa acum limpezirea lucrurilor se va face prin
simplificare, prin împărţirea problemelor mai mari în probleme mai mici şi abordarea acestora ca
într-un joc interesant. Pentru că foarte multe situaţii vor fi luate în uşor ori privite ca un joc, mulţi se
vor mira de reacţiile pe care le au, de soluţiile pe care le găsesc ori ceea ce le trece prin cap şi vor să
pună în aplicare.
Cădem însă în păcatul superficialităţii şi chiar din prima zi când avem de parcurs prin
intermediul Lunii finalul zodiei Vărsător înţelegem că suntem ajutaţi de destin să explorăm lucrurile
pe care nu le-am rezolvat anterior. De altfel, încheiem cea de a doua decadă cu acest gând, că putem
să ne întoarcem acolo unde nu am reuşit să rezolvăm şi considerăm că dacă destinul ne ajută să ne
construim lucruri magnifice atunci putem să strecurăm în schemele de lucru, în desfăşurător sau în
etape, acele intervenţii către lucrurile pe care nu am reuşit să le rezolvăm în perioadele anterioare.
Este, de altfel, o greşeală, să luăm trecutul drept referinţă pentru etape viitoare pentru că nu aşa
procedează o persoană care are discernământ ori care priveşte etapele viitoare prin disciplina sau
maturitate, ci aşa procedează persoanele care pun etichete sau care doresc sa simplifice lucrurile
prin etichetele puse de alţii. Este însă un lucru bun că oamenii sunt încurajaţi să nu-şi lase cozi, să
nu-şi lase lucruri nerezolvate şi este foarte bine că măcar sunt serioşi în munca lor sau preocupaţi de
acest lucru. Însă nu este cel mai bun moment acum să se întoarcă spre trecut, ci trebuie să privească
spre viitor prin energia prezentului, prin ceea ce acumulează acum, prin ceea ce văd şi constată că
trebuie să facă acum cu titlul „urgent”.
Cât timp Luna va fi în Vărsător, adică în prima parte a zilei de 21 mai, vom fi foarte
inspiraţi, deschişi către lucruri noi, atenţi la ceea ce ne poate avantaja şi asta nu poate fi decât de
bun augur. Simţim, încă din prima zi, așa cum s-a-ntâmplat şi în segmentul anterior, când tot din
prima zi am anticipat lucruri care s-au desfăşurat de-a lungul celor 10 zile ale intervalului analizat,
la fel şi acum suntem atenţi la lucrurile care se întâmplă în jur şi prin mesajul lor, prin ceea ce
înţelegem din conţinutul lor intuim, sau deducem care vor fi etapele pe care le vom parcurge în
următoarele aproximativ 10 zile.
Partea bună constă în faptul că această înţelegere sau ideile geniale care vin spre noi acum
sunt susţinute de episoadele sau de victoriile pe care le-am comportat de la începutul lunii şi până
acum. Faptul că Luna şi Capul Dragonului sunt în trigon oamenii, prin acest gen de înţelegere sau
de respect faţă de victoriile pe care le-au comportat, se dovedesc a fi mediatori. Vor înţelege
problemele şi vor găsi soluţiile, vor cântări într-un mod eficient acum lucrurile însă vor greşi foarte
mult dacă vor considera că metoda de lucru pe care o abordează acum este universală. Nu, ceea ce
abordează acum nu este universal, ci se potriveşte contextului de acum şi doar acestui moment. Nu
poate fi reprodusă în viitor pentru că conjuncturile care întăresc acest mesaj, care ţin nu doar de
poziţia Soarelui de pe începutul zodiei Gemeni, nu doar de relaţia bună pe care o are acum Luna cu
Axa Dragonului, ci de o anume scânteie de geniu care vine prin intermediul structurii afective şi pe
care am ridicat-o în segmentul anterior analizat, ca venind din partea conjuncţiei Venus-Uranus.
Această conjuncţie se află pe final. Venus se depărtează cu paşi repezi de Uranus şi se apropie de
conjuncţia cu Coada Dragonului. Lucrurile se depărtează de inspiraţie, de genialitate şi se apropie
de pedeapsă, iar asta înseamnă că nu trebuie să abuzăm de şansa pe care o avem acum pentru că aşa
ne învaţă proverbul: „Ulciorul nu merge de multe ori la apă”. Sigur. Ulciorul nu merge de multe ori
la apă, dar va merge în prima zi, în 21 mai, însă va încerca să reproducă parţial această schemă şi în
zilele de Peşti (Luna în Peşti, din dimineaţa zilei de 21 până în seara zilei de 23 mai.
Oricât de multe greşeli am putea face ca urmare a aerului distrat cu care vom intra în
Gemeni, Luna în Peşti ne va aduce cu picioarele pe pământ şi ne va face sensibili la toate
informaţiile care plutesc în jur. Zodia Peşti vine în zodiac cu un interes special faţă de ceea ce este
în jur, ca şi cum se afla în continuă căutare a esenţei. Caută esenţa pentru a o iubi, pentru o extinde,
pentru a o înmulţi sau pentru a se bucura de viaţă. Esenţa care vine spre noi acum prin tranzitul
Lunii în Peşti, început chiar din prima zi a acestui interval, debutează cu o uşoară tensiune –
Ultimul Pătrar (careul luminariilor) care ne încearcă pe sentimentele care au rost. Până acum toate
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sentimentele au venit de-a valma peste noi şi am considerat că fie sunt reacţii la anumite episoade
pe care le traversăm în raport cu societatea, fie sunt elemente personale şi avem dreptul să le
explorăm după pofta inimii. De această dată, aceste sentimente, pentru că în contextul general
lucrurile se simplifică, nu-şi mai au rost în intensitatea şi diversitatea lor, ci trebuiesc şi ele cernute,
trebuiesc simplificate sau aşezate într-o ordine a priorităţilor, pentru cine poate face acest lucru.
Chiar din dimineaţa zilei de 22 iunie când Luna va trece prin conjuncţia cu Neptun aceste
sentimente se vor aşeza după o prioritate pe care nu o putea exprima în mod raţional, ci o putem
verbaliza prin starea de fapt a lucrurilor. Este nevoie de o altă persoană pentru a merge mai departe
în proiectele pe care le avem în derulare şi această necesitate de fapt a lucrurilor ne ajută să nu ne
justificăm față de celelalte persoane, să nu trebuiască să minţim, că ne-a cuprins plictiseala sau
vrem să diversificăm, ci pur şi simplu suntem constrânși de situaţie să ne îndreptăm în sensul
acesta.
Starea de fapt a lucrurilor va fi cea care ne va spune foarte multe despre modul cum
reacţionăm în anumite situaţii. Mulţi trăiesc instinctual şi nu doresc să-şi exploreze sentimentele şi
nici nu se interesează de remanența acestora. Astăzi avem de parcurs situaţii complicate, acelea care
ne întorc spre victoriile pe care le-am comportat de la începutul lunii mai încoace şi ni se cere să ne
consolidăm relaţiile, să demonstrăm cum anume ne întăreşte voinţa, cum ne stabilizează statutul
social sau cum ne ajută. În seara zilei de 22 mai, când Luna va împlini un trigon cu Jupiter, vom
observa că indiferent ce explicaţie am dat, indiferent cum au fost construite lucrurile până acum, ele
au comportat un câştig, un beneficiu, ele au fost îndreptate către un lucru bun, s-au evidenţiat întrun mod pozitiv şi acest lucru ne bucură.
În realitate, se realizează o fuziune foarte interesantă între energiile predispuse de tranzitul
Lunii prin Peşti şi relaţia armonioasă care se construieşte între Jupiter şi Saturn. Pornind din seara
zilei de 22 mai până în dimineaţa zilei de 23 mai, Luna va împlini cu cele două o piramidă de apă
îndemnându-ne să aprofundăm aceste lucruri pozitive care au venit spre noi în timpul zilei. Pentru
cei care lucrează cu energia, care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare spirituală, ziua de 22
mai este o zi a semnelor, a îndemnelor, a avertismentelor. Mulţi vor observa că pot să depăşească
bariera dată de specie şi să înţeleagă mesajul pe care un animal care le trece prin față ar putea să li-l
transmită. Clarvăzătorii sau fiinţele înzestrate cu o sensibilitate aparte au spus dintotdeauna că
fiinţele considerate de ştiinţa modernă inferioare omului au de asemenea trăiri şi îşi explorează viaţa
comunicând între ele sau realizând un schimb energetic, nu doar cu exemplare din aceeaşi specie, ci
si cu celelalte, susţinând în felul acesta faptul că viaţa, în general, dar şi în particular, aici, pe
această planetă, este extrem de diversificată. Aceste fiinţe sensibile indiferent că sunt înzestrate cu
clarviziune sau primesc informaţii din subtil şi nu trebuie să le analizeze cu raţiune, nu trebuie să
folosească mintea în sensul acesta, ci trebuie pur şi simplu să accepte mesajul şi să-l transmită mai
departe, adică să fie în continuare o verigă într-un lanţ al vieţii.
Mai târziu când Luna va trece în Berbec, adică în seara zilei de 23 mai şi apoi seara târziu,
Soarele şi Luna îşi vor împlini sextilul lor, lucrurile vor fi încadrate altfel decât s-a-ntâmplat în
primele două zile şi jumătate de la începutul acestui interval. Luna va fi practic în fereastra opoziţiei
cu Marte, chiar din noaptea de vineri spre sâmbătă, de 23 spre 24 mai şi mesajul sextilului dintre
luminarii va fi pervertit de ambiţiile care vin din partea lui Marte din Balanţă. Mulţi vor cădea în
păcatul de a considera că percepţiile şi deschiderile pe care le-au avut în ultimele zile sunt decisive
şi le pot reproduce, pot să le ia cu ei mai departe sau le pot prezenta ca modele de conduită în aşa fel
încât în viitor oamenii care vor să se simtă şi să se bucure aşa cum au făcut-o ei trebuie neapărat să
procedeze aşa cum au procedat ei. Aceasta nu poate fi decât o aroganță care vine, pe de o parte din
sextilul luminariilor, pe de o parte Soarele îndeamnă al superficialitate, pentru că tranzitează zodia
Gemeni, iar de cealaltă parte Lună în Berbec idealizează prea mult şi îi îndeamnă pe oameni să se
deschidă către toate domeniile însă nu-i ajută deloc să aprofundeze pe niciunul dintre ele.
Combinaţia celor două tipuri de energii nu ne ajută să ne menţinem profunzimea pe care am
avut-o spre exemplu când Luna a trecut prin Peşti sau pe care am acumulat-o în decada anterioară
când ne-am mobilizat să depăşim anumite obstacole, anumite probleme şi ne-am văzut reacţionând
într-un mod surprinzător de adânc, profund sau înţelept. Acum, în acest moment, nu putem să
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menţinem, să facem dovada înțelepciunii acumulate anterior pentru că focul arde prea tare, prea
repede, ne încălzeşte prea mult, iar veselia este la picioarele noastre. Râdem, ne bucurăm şi
considerăm că dacă ni se răspunde pe acest nivel al jocului său veseliei înseamnă că o parte dintre
probleme s-au rezolvat. Este o altă păcăleală care vine din faptul că Luna neagră din Leu va media
opoziţia Lunii cu Marte care se va împlini în ziua de 24 mai, după ce Luna va împlini un trigon cu
Lilith.
În 24 mai, când Luna îşi va face de cap, când se va afla în opoziţie cu Marte şi de asemenea
va fi şi în careu cu Uranus, adică îşi va finaliza rolul său de purtător de lumină între conjuncţia cu
Pluton, împlinită în decada anterioară, şi conjuncţia cu Uranus care se va finaliza în seara acestei
zile, Jupiter şi Uranus ating gradul perfect în trigonul pe care-l formează de ceva vreme. Fondul
general, acela al societăţii, este unul foarte bun, nemodificat, corect sau care ne îndeamnă să
explorăm în continuare o serie de probleme pentru a deveni înţelepţi sau pentru a ne consolida pe o
linie a progresului. Neastâmpărul care ne vine însă din partea Lunii, înclinaţia spre joc, nepăsare sau
spre a simplifica excesiv de mult lucrurile, ne va face să pierdem din vedere detalii importante sau
chiar acest ansamblu benefic, în aşa fel încât să ne expună riscului ca, dintr-o gafa monumentală,
mulţi să treacă prin fața norocului, să se împiedice de el şi să nu-l vadă.
Cei care sunt superficiali prin firea lor sau care nu au avut ocazia până acum să studieze
intens ori să practice o cale spirituală pentru a gusta din deliciile profunzimii, se vor vedea în
postura de a-şi modifica standardele. Bucuria şi veselia superficială a acestora, care le sunt atât de
familiare şi atât de cunoscute, îi îndeamnă să judece lucrurile după cum sunt aşezate ele în primul
rând. Nu se mai uita la ceea ce ar putea să existe în rândul al doilea, al treilea, iar de celelalte
rânduri care sunt departe, în spate, nici nu mai poate fi vorba. În felul acesta, trigonul pe care Jupiter
şi Saturn îl împlinesc şi care înseamnă reconstrucţia unui edificiu stricat din neatenţie sau care a fost
în ultima perioadă în reparaţie capitală este, dintr-o prostie sau neatenţie, dărmat în totalitate.
Agresarea acestei energii pozitive a mai fost parcursă și, de fiecare dată când se împlineşte
un unghi atât de puternic în direcţia sa pozitivă, apar personaje care vin să ne convingă de faptul că
cele mai mari beneficii ale acestei lumi vin din situaţiile în care îţi baţi joc de sufletul care te-a adus
aici. A trăi în superficialitate sau a considera că obsesia unora de a fugi de suferinţă este un etalon
de normalitate nu înseamnă decât o batjocură aplicată sufletului, acela care este nemuritor şi care ne
ţine bucuriile vii, chiar și atunci când nu credem în existența sa.
Jupiter în Rac, în exaltare, ne îndeamnă să ne cultivăm acele sentimente care până acum neau incitat doar prin titlu, doar prin domeniul la care fac referire, nu şi prin adâncimea lor, nu şi prin
rezultate personale. În momentul în care primeşte Jupiter un trigon de la Saturn, curiozitatea se
transformă în tranziţie, în necesitate sau în deviză. Mulţi, pe acest unghi, îşi propun să o ia de la
capăt, să arunce literatura preferată şi să se îndrepte către un alt domeniu. De aici apare şi beneficiu
de a descoperi noi domenii sau autori, beneficiul de a-şi hrăni sufletul cu noi modalităţi, de a privi
lumea, de a o înţelege sau de a se raporta la ea. Chiar dacă zodia Gemeni prin intermediul Soarelui
şi a lui Mercur amplifica aspectul superficial al acestor unghiuri, faptul că pe trigonul dintre Jupiter
din exaltare şi Saturn retrograd din Scorpion se suprapun peste trigonul pe care Mercur din
domiciliu îl face la Capul Dragonului nu poate decât să ne bucure pentru că dispunem de toată forţa
mentală şi de tot determinismul astral pentru a o lua pe o cale. Mai mult de atât ar însemna, din
partea conjuncturilor astrale, ori risipă, deşi ştim că universul nu face risipă, ori invitaţia de a
participa la evenimente sociale mult mai mari şi mai importante decât cele care se consuma acum.
Ceea ce vine spre noi acum face trimitere, ca şi în decada anterioară, la un proces de reconstrucţie a
persoanei, de reinventariere ea metodelor de lucru, de redescoperire a Eului pentru a-l hrăni, pentru
a-l vindeca şi a-l folosi în glorificarea spiritului nu pentru înglodarea acestuia în simţurile acestei
lumi care mor odată cu trupul.
La nivel social, acest trigon al lui Jupiter şi Saturn înseamnă consolidarea unor structuri
sociale cu tradiţie, întărirea funcţiei religioase sau revigorarea unei ramuri care ar putea să combine
aspectul laic cu cel religios ori aspectul spiritual al vieţii cu direcțiile administrative. Din această
cauză se va pune mult accent pe valorile individuale pentru că Saturn retrograd în combinaţie
benefică cu Jupiter din exaltare poate însemna şi promovarea unui individ care să modifice din
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temelie o anumită structura administrativă sau care ar putea să dea rostul unui proiect, al unui
demers ori să întărească şi mai mult rolul pe care îl poate avea o structură socială în viaţa
comunităţii.
De asemenea, acest unghi reprezintă ipostaza eroului salvator, ipostaza personajului care
până acum a trăit în umbră şi care în prezent salvează pe cineva de la înec, convinge pe cineva să nu
se mai sinucidă sau vine cu o soluţie salvatoare care, pusă în aplicare, poate schimba substanţial
modul de a gândi în grupul său de apartenenţa sau poate îmbunătăţi substanţial cifra de afaceri ori
calitatea produsului promovat de o anumită instituţie.
Faptul că peste acest trigon special între Jupiter şi Saturn intervine şi trigonul lui Mercur la
Axa Dragonului deducem că rostul acestei şanse este acela de a ridica valorile individuale, nu
neapărat de a întări această structură socială. Această întărire a unei structuri sociale este şi ea
integrată în mesajul social însă ca o consecinţă a ridicării nivelului individual. Individul nu trebuie
să se gândească că dacă se va sacrifica pentru grup, pentru comunitate sau pentru rasa umană, va fi
mult mai avantajat de acest context astral. Cel care gândeşte aşa se va înşela pentru că progresul
individual va duce la progresul comunităţii sau al grupului de apartenenţă.
Lucrurile însă nu rămân atât de pozitive şi atât de înălţătoare pentru că în 26 mai Luna va
trece în Taur și va predispune către o temperare a acestor porniri, către glorificarea fiinţei sau către
aprofundarea sa. Venus va trece prin Coada Dragonului, iar Marte şi Lilith îşi vor definitiva sextilul
pe care-l formează de ceva vreme. Ziua de 26 mai va fi o zi de pedeapsă, complicată şi va face un
contrast puternic cu ceea ce se întâmplă în intervalul 21-25 mai. Pentru că Luna se afla în exaltare,
această pedeapsă va fi temperată. Oamenii vor reuşi să înţeleagă motivul pentru care sunt acuzaţi,
de ce li se dau sarcini suplimentare, care este problema pe care trebuie să o rezolve în locul altora
sau de ce lucrurile sau complicat ori sau inflamat dintr-odată. Venus în Berbec va căuta competiţia,
va căuta să dovedească faptul ca emoţia pozitivă este un drept pe care individul îl pretinde
societăţii, iar de partea cealaltă Marte, în sextil cu Lilith, îi îndeamnă pe oamenii să facă tot felul de
compromisuri pentru a se simţi bine. Lucrurile nu sunt în favoarea experienţelor pe care le-am avut
de pe 21 încoace, ci dimpotrivă conjunctura astrală se răstoarnă dintr-odată şi îi îndeamnă pe
oameni la polul opus. Sigur, unghiul benefic dintre Jupiter şi Saturn este activ, de asemenea, câteva
săptămâni şi trigonul dintre Mercur şi Capul Dragonului va fi activ, deci fondul general pozitiv va
exista pentru cei care doresc să îl invoce sau să-l exploreze în continuare. Evidenţa lucrurilor, suita
evenimentelor care vor trece în linia întâi vor fi însă demne de un film horror.
Poate, unor pasionați de astrologie, asocierea de acum dintre Venus şi Coada Dragonului şi
filmele horror li se pare puţin exagerată, însă nu trebuie să neglijeze faptul că această ipostază de
pedeapsă, care ar putea să pară ca un capriciu al vieţii sau ca o ieşire temperamentală care să nu
producă pagube pe termen lung, ar putea să fie un element minor al acestui an şi reprezentativă doar
pentru un interval scurt de timp, dacă nu s-ar suprapune cu împlinirea sextilului dintre Marte şi
Lilith, despre care ştim că are un mare potenţial negativ.
Dacă ziua de 26 mai este o zi de pedeapsă, 27 mai va merge mult pe ideea rugăminţilor.
Oamenii se roagă unii de alţii pentru a fi înţeleşi, ajutaţi, pentru a primi şi dărui energii, pentru a fi
mult mai stabili pe calea pe care au ales să meargă. Cu cât se arata mai dezorientaţi cu atât mai mult
dovedesc că evidenţa negativă a zilei de 26 mai i-a zdruncinat mai mult decât i-a încurajat în zilele
anterioare. Şi din asta înţelegem că această categorie de oameni înclină mai mult spre latura
superficială a vieţii sau către rău. Aceşti oameni care cerşesc atenţie, ajutor, care sunt dependenţi de
a primi ajutor în ziua de 27 mai (nu extindem către celelalte zile) vor fi fiinţele care au nevoie de
doctor, oamenii pentru care s-au născut ghizii spirituali sau pentru care vin aici fiinţele remarcabile
să le amintească de faptul că au un spirit, nu pentru că nu ar descoperi şi ei asta după ce vor muri, ci
pentru că aici, în această lume, uitând, ar putea să-şi aleagă drumuri care să-i ducă spre o rătăcire în
lumea spirituală atunci când se vor întoarce acolo.
Intervenţia lui Chiron prin sextilul cu Junon din aceste zile are un rol spiritual important. Va
face trimitere la această uitare selectivă pe care o îmbrăţişează oamenii pentru a-i salva. Foarte
mulți trăiesc cu o impresie greşită despre rolul şi misiunea pe care le au fiinţele deschise din punct
de vedere spiritual. Ei consideră că este puţin lucru să se nască cineva doar pentru a-i aminti că
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există Dumnezeu, doar pentru a-i aminti că dincolo de ceea ce văd sau simt reprezintă esenţa vieţii,
nu o diversitate care se supune lumii fizice. Ceea ce se află în subtil nu se ascunde, ci, practic,
lumea fizică este aceea care se ascunde de lumina spiritului pentru că aici nu există decât materie în
formă neorganizată. Organizarea pe care o invocăm noi nu urmează calea luminii spirituale, cea pe
baza căreia întregul univers există, ci funcţionează pe baza altor legi pe care le învăţăm la şcoală. A
accepta că există o lume a spiritului şi a o căuta, a urmări să trăieşti prin lumină, atât cât poţi, atât
cât îţi permite deschiderea pe care o ai în acest moment, înseamnă a fi constant în respectul pe carel arăţi luminii spirituale. A ignora acest lucru şi a te arunca în valurile vieţii, considerând că doar
ceea ce vezi şi simţi reprezintă realitatea, înseamnă a te expune unor pericole mult mai mari decât ar
putea cineva să-ţi explice. În astfel de momente se poate produce chiar o deviere masivă de la
traseul evolutiv la care un individ ar putea să muncească existențe de-a rândul. A rătăci în căutarea
fericirii doar în această lume constituie un pericol extrem de mare pe care nu trebuie să-l privim cu
teamă, ci cu responsabilitate. Cel care înţelege că valorile spiritului sunt cele care au întâietate în
sfera gândurilor sau a emoţiilor este cel care câştigă în această viaţă, chiar dacă aici suferă, chiar
dacă uneori se bucura de beneficiile acestei lumi. Nu este important ce primeşti în această lume, ci
este important ce păstrezi orice valorifici din ceea ce ai adus cu tine când ai venit aici.
Din punctul de vedere al devierii de la cale nu este atât de gravă o simplă greşeală sau o
buclă pe care ar putea să o facă o persoană în acest traseu, ci sunt importante deciziile categorice pe
care le ia în a prefera greșeala ori în a se întoarce de la ea. Tocmai de aceea sunt extrem de vinovaţi
aceia care, în loc să-i ajute pe practicanţi să înţeleagă profunzimile spiritului, ei trăiesc pe seama
slăbiciunilor lor, convingându-i că trebuie să plătească pentru a suferi în continuare ori trebuie să
plătească pentru a se bucura. Punând preţ pe aceste lucruri, instructorul, ghidul sau practicantul
respectiv nu arată decât că el însuşi este scufundat prea mult în această lume. Contextul de acum, îi
va identifica foarte mult pe aceşti indivizi şi îi va judeca pe măsura faptelor lor. Tocmai de aceea,
Luna nouă din 28 mai ne va ajuta să ne echilibrăm. Luna, încă de dimineaţă, va intra în Gemeni şi
până spre seară va ajunge din urmă Soarele şi va intra într-o conjuncţie cu acesta, iar, la aproximativ
jumătate de oră distanţă de momentul de Lună nouă, ea se va afla în careu cu Neptun. Asta
înseamnă că acest confort care vine din argumente pe care ni le oferim nouă înşine sau pe care le
descoperim scrise undeva ori pe care le auzim în jur şi care ne fac să ne simţim bine sunt de fapt
elemente care ne ascund problema. Careul Luna-Neptun din seara zilei de 28 mai ascunde
problema, nu o rezolvă. Nu va fi însă un fapt atât de grav acest lucru pentru că Lună nouă din
Gemeni, în următoarele aproximativ 4 săptămâni, ne va îndemna să simplificăm lucrurile într-un
mod constructiv şi benefic pentru propria persoană. Este adevărat că unii vor cădea prea mult în
păcatul subiectivismului, vor urmări să obţină prea multe avantaje din acest context, vor fi prea
lacomi, prea vanitoşi şi se vor risipi din această cauza, însă lucrurile nu vor fi de aceeaşi manieră
pentru toată lumea pentru că mai sunt şi oameni înţelepţi pe această planetă chiar dacă ei nu-şi scriu
numele pe toate gardurile, aşa cum sunt îndemnaţi ori constrânşi de o necesitatea de ordin social să
facă ființele false sau cei care lupta cu falşii formatori de idei.
Dacă în privinţa relaţiilor societatea ne va încerca foarte mult în această perioadă, faptul că
Soarele va fi în careu cu Neptun, adică momentul de Lună nouă va primi o lecţie dură din partea lui
Neptun, va avea repercusiuni asupra individul care nu şi-a strâns bani albi pentru zile negre, pentru
cei care nu au respectat valorile ancestrale ori care au urmărit să se distreze pentru că aşa este
trendul. Contextul astral de acum nu are nimic împotriva acestor distracţii, ci dimpotrivă le-a
predispus, le-a hrănit, le-a aşezat într-o anumită ordine, însă pe principiul Ce-i prea mult strică”
sau Ulciorul nu merge de prea multe ori la apă careul pe care Neptun îl trimite Lunii noi din acest
interval îi va suna ca un proces de conştiinţă sau ca o pedeapsă pe care unii oameni şi-o atribuie lor
înşişi. Unii trec pe dietă, intră pe economii ori refuză să se îndrepte spre anumite anturaje, chiar
dacă de acolo le vin tot felul de invitaţii sau tentaţii, chiar dacă se simt mult mai puternici şi mai
motivaţi acum şi ar putea să facă o impresie foarte bună, ori ar putea pune la punct pe persoana care
a fost obraznică din 21 mai până acum.
Nu trebuie să neglijăm faptul că din momentul de Luna nouă şi până în dimineaţa zilei de 29
mai Venus va fi anaretic în Berbec şi va incita mult spiritele, va cere dreptate cu forţa şi dacă nu, va
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face în aşa fel încât cei din jur să sufere asemenea ei. Acest lucru, pe de o parte, datorită careului
Soare-Neptun, va face casă bună cu dezamăgirile sau cu opoziţia pe care Saturn o face cu Junon pe
axa Taur-Scorpion, adică cu oamenii care sunt pedepsiţi de lege pentru că au abuzat sau au acţionat
împotriva patrimoniului comun.
Ceea ce vine spre noi în această perioadă poartă amprenta elementelor rare. Chiar daca
unghiurile care se împlinesc acum nu au acest caracter, chiar dacă ele se produc în fiecare an, o
parte dintre ele sunt chiar comune (cum ar fi de exemplu unghiurile împlinite de Lună, pentru că ele
se realizează lunar), faptul că sunt combinate în modul în care se întâmplă acum, adică se produc
două unghiuri negative la care participă Soarele şi Saturn şi, de asemenea, se produc două ingresuri,
Venus va trece în domiciliu (Taur), iar Mercur va trece din domiciliu în Rac, va face din această zi
o combinaţie specială. Nu putem să anticipăm în detaliu cum va fi pentru fiecare individ în parte
pentru că aceste ingresuri produc hiatusuri, produc descărcări energetice masive pe tema individuala
în funcţie de casa unde se produc. Putem însă să anticipăm faptul că aceste evenimente neobişnuite
vin pentru consolidarea patrimoniului personal şi al relaţiilor intime. Se rupe o prietenie, dar dintrodată ne întoarcem la prieteniile mai vechi ori ne ies în cale oameni noi după chipul şi asemănarea
celor vechi. Lucrurile par să se răstoarne, să se schimbe şi ies la suprafaţă reînnoite, preschimbate,
înnobilate, iar noi nu trebuie decât să facem un minim de efort pentru a le vedea aşa. Vom fi însă
aşa în ziua de 29 Mai, cuprinşi de dramă, apăsaţi de lucrurile care dor mai mult decât bucură şi
puţini vor fi aceia care vor vedea că lucrurile sunt înnobilate. Ei vor vedea că sunt de mult timp
extraordinare, extravagante, însă la fel de dureroase sau neplăcute.
Faptul că Luna, înainte de a intra în domiciliu, va împlini un trigon cu Capul Dragonului,
aduce o temperare a acestor porniri şi ne îndeamnă să credem că nu trăim vremuri apocaliptice, ci
doar vremuri foarte grele şi că din toate aceste lucruri negative care vin spre noi, putem să extragem
o esenţă pozitivă şi să o dăruim celorlalţi sau pur şi simplu să o ţinem în familie, să ne bucurăm
împreună cu cei dragi şi să ne simţim înnobilaţi procedând aşa.
Trecerea Lunii în Rac, în seara zilei de 30 mai, aduce contactul cu informaţii care ne vin pur
şi simplu în minte sub forma unor flash-uri ori sub forma unor amintiri care până acum au fost
incomplete. Ne aducem aminte în detaliu anumite episoade şi mirosul şi gustul anumitor alimente
ne aduc aminte de ceea ce a făcut parte din decor şi toate aceste situaţii au în schema sau
conjunctura în care se produc un rol foarte important. Aceasta rememorare ar putea să le salveze
unora viaţa, ar putea să-i prevină să nu se atingă de un aliment care este alterat, să stea departe de un
om care zâmbeşte frumos, dar este foarte agresiv, deci să-i protejeze de evenimente care urmează
să se producă în zilele următoare şi care au un caracter greu de controlat, imprevizibil sau negativ.
Nu trebuie să uităm că suntem în continuare în fereastra sextilului Marte-Lilith şi acest lucru
ar trebui să ne ajute să înţelegem că tentaţiile şi provocările nu trebuie abordate de la prima privire,
ci trebuie trecute prin filtrul experienţei pentru a nu ne duce într-o zonă a regretului sau a eşecurilor
lamentabile. Lilith va dori să medieze în modul propriu, vanitos cu prea mult orgoliu sau prea multă
importanță de sine, opoziţia lui Marte cu Uranus, adică schimbarea regulilor după cum doreşte
împotriva unui individ care a reuşit într-un demers ori, la modul general, în viaţă, reaşezarea noilor
structuri pe baze incomplete sau nesigure pentru a se lucra o perioadă mult mai mare de timp asupra
unui proiect şi a obţine maximum de beneficiu prin întreţinerea lui.
În ultima zi a lunii mai, Soarele va avea de împlinit un trigon cu Marte şi un sextil cu Lilith,
iar această tentaţie va lua înfăţişarea unei misiuni. Oamenii doresc să-şi rezolve problemele pentru
că s-au săturat de atâta nesiguranţă şi atunci intervin, neglijând că acum nu văd tentaţia cu aceiaşi
ochi cu care a văzut-o anterior, pentru că au mai multă putere, mai multă determinare sau mai multe
informaţii. Tentaţia există, ea este la fel de periculoasă ca şi până acum, iar potenţialul de eşec este
activ la aceeaşi intensitate. Faptul că au mai multe informaţii sau se simt mai bogaţi din punct de
vedere sufleteşte ori material, nu înseamnă că sunt protejaţi în fața ghinionului. Ghinionul ne
urmăreşte, iar sextilul dintre Marte şi Lilith, pentru că este activ de atâta vreme şi leagă două zodii
care reprezintă pentru Soare domiciliul (Leu) şi căderea sa (Balanţa) înseamnă ghinion pe care nu-l
putem anticipa şi pe care nu-l putem controla în momentul în care se produce. Acest lucru devine
activ în forma în care a fost prezentat pentru că Soarele este astrul care trimite unghiuri pentru cei
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doi protagonişti. Soarele, care are domiciliul în Leu și căderea în Balanţă, trimite acum un trigon
către Marte şi un sextil către Lilith, adică doreşte să cadă la înţelegere cu doi demoni, unul care vrea
să preschimbe lumea după chipul şi asemănarea sa (Marte), chiar dacă nu are un program clar în
acest sens, ci doar duşmani pe care doreşte să-i reducă la tăcere, iar celălalt (Lilith) care vrea să
strice totul, pentru că ea numai din stricăciuni se bucura sau se hrăneşte.
Aşa după cum vedem din periplul pe care l-am făcut, pornind de la analiza primei zilei a
decanului până la ultima, înţelegem că alegerea pe care ne-o oferă această lună, de a limpezi
lucrurile, va avea conotaţii foarte complexe în această decadă. Conotaţiile complexe ce survin acum
în intervalele scurte de timp ne spun că avem ocazia să ne ridicăm spre vârfuri ameţitoare şi de
acolo, într-o clipă de neatenţie, să cădem în cele mai negre abisuri. Lucrurile acestea se pot
produce, pe de o parte, în ziua de 24 mai, iar de partea cealalta, în ziua de 26 mai. Intervalul de la
extaz la agonie este foarte mic, îngust, foarte strâmt şi tocmai de aceea necesită o atenţie
extraordinară pentru a ne declara învingători la finalul acestei luni, pentru a ne bucura că ne-am
întâlnit cu norocul, dar nu pentru a povesti cu regret că ne-am împiedicat de el şi nu l-am văzut, ci,
prin tot ceea ce este frumosu pe care-l conține, să povestim că a avut asupra noastră o remanență
specială.
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IUNIE
CĂUTAREA LINIŞTII
REPERE ISTORICE NEGATIVE

REPERE ISTORICE POZITIVE

· 1280-1288 – Cea dintâi armă de foc cunoscută (un mic · 1774 – Pacea de la Kuciuc-Kainargi care pune capăt celui
de al treilea război ruso-turc, început în 1768;
tun) a fost făcută în China;
· 1784 – Izbucnirea marii răscoale a țăranilor conduși de · 1781 – W. Herschel descoperă planeta Uranus.
Horia, Cloșca și Crișan.
DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
1. Simbolismul corpului
Annick de Souzenelle

uman

2.Moartea lui Ahasverus – Par
Lagerkvist

UN FILM...
Limitless (2011) – regie Neil Burger
(Bradley Cooper, Abbie Cornish,
Robert DeNiro)

– “O carte senzațională, care ne redescoperă propriul corp,
învățându-ne să-l citim și descifrăm ca pe o nouă limbă: limba
străveche a arhetipurilor. O anatomie simbolică, așa cum au
descries-o și înțeles-o Carțile Tradiției: Vedele, biblia,
Evangheliile, Coranul.
Inimă și ochi, creier și viscere, fragment de fragment, din tălpi
până în creștetul capului, labirintul prin care ne conduce Annick
de Souzenelle își dezvăluie în final Sensul: nu doar sufletul și
spiritual omenesc sunt după chipul și asemănarea divinului, ci și
această perisabilă, finită și vulnerabilă făptură de carne și sânge
– propriul nostru corp. Atunci, sănătatea, boala, suferința,
îmbătrânirea, moartea dobândesc, toate, o cheie de înțelegere cu
adevărat iluminată.
(Adriana Babeți)
“Moartea lui Ahasverus e un roman în care întrebările despre bine
şi rău îşi găsesc răspuns în gesturile mici pe care un străin –
Ahasverus – le citeşte în comportamentul unor pelerini aflaţi în
drum spre Tara Sfântă. Un han, un străin şi credincioşii (creştini)
de toate culorile devin în romanul suedezului filtre pentru analiza
subtilă în drumul spre Tara Sfântă a îndemnurilor legiuite se
Scriptură.”
(Alina Purcaru.)

“Inspirat din romanul "The Dark Fields" al autorului Alan Glynn,
filmul "Limitless" il are in centrul actiunii pe tanarul și ratatul
scriitor Eddie Morra, care se confrunta cu o acuta lipsa de
inspiratie și nu este publicat de nicio editura. Atunci cand un
vechi prieten ii ofera spre testare un medicament neomologat care
ii permite sa foloseasca intregul potential al creierului sau, Eddie
se transforma intr-o versiune perfecta a lui insusi, devenind mai
rapid, mai carismatic, mai intuitiv și mai inteligent atata vreme
cat se afla sub influenta acestei substante de origine necunoscuta.
Amintindu-si tot ceea ce a citit, a vazut sau a auzit vreodata,
invatand orice limba straina intr-o singura zi, terminand de scris
o carte in 4 zile și rezolvand orice ecuatie complicata, Eddie
Morra are succes pe Wall Street și ii atrage atentia magnatului
Carl Van Loon, care isi propune sa se serveasca de abilitatile
supranaturale ale scriitorului pentru a-si construi un imperiu
financiar. Numai ca medicamentul revolutionar are efecte adverse
severe și o multime de asasini sunt pe urmele lui Eddie Morra
pentru a-i fura rezerva de drog care se micsoreaza pe zi ce trece.“
(http://www.cinemarx.ro)
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PRIMA DECADĂ (1-10 iunie 2014)
Consolidarea statutului social prin alimentarea liniştii
cu adevărata hrană
Sporirea încrederii în sine. Suferinţa este glorioasă pentru om. Constrângerea bucuriei. Inutilitate.
Încercări de viaţă similare cu cele din 2013. Sfaturi care înalță. Alungare dureroasă. Implicare în
probleme care nu ne privesc. Ghinion neutralizat prin emoţii pozitive. Linişte blocată prin
compromiterea imaginii de sine. Putere slăbită prin teama. Aroganţă. Bine făcut în secret. Alegerea
sporeşte încrederea în sine. Intuiţia slăbeşte puterea negativă. Pacea sufletească este condiţia
succesului. Rezonanțele negative slăbesc profunzimea spiritului. Pacea creează. Absenţa păcii
consuma. Noutatea este de fapt reeditarea altor întâmplări. Neprevăzutul ia acum înfăţişarea
şocului. Temperarea oscilaţiei. va fi pusă la îndoială siguranţa şi certitudinea unei plăți sau a unei
informaţii obţinută în acest mod. Munca înalță. Puterea unui individ slăbeşte în faţa puterii de
grup. Liniştea simplifica lucrurile.
Luna iunie va diminua puţin tendinţele agresive ale conjuncturilor astrale pe care le-am
parcurs de la începutul anului până acum, în aşa fel încât să ne îndrepte spre linişte. Alegerea care
vine spre noi în această luna este cea a liniştii. Cei care înţeleg că liniştea este o obţiune, vor reuşi
să-şi depăşească obstacole ale vieţii, să se desprindă de impurităţi afective, mentale sau chiar să
comporte vindecări ale trupului sau sufletului de boli pe care le duceau cu ei de ani de zile.
Prima decadă a acestei luni nu vine cu evenimente spectaculoase, ci doar cu anumite
secvenţe care se împlinesc anual şi care vor aduce individul mai mult în fața evenimentelor, adică îl
vor pregăti pe acesta pentru a lua parte, pentru a traversa cum se cuvine episodul care se va împlini
în cel de al treilea decan al lunii iunie – careul lui Jupiter la Axa Dragonului. Până atunci, lucrurile
ne pregătesc, ne pun în faţa unor secvențe simple, unele dintre ele foarte personale, care, explorate,
vor reuşi să întărească imaginea socială ori să ne consolideze statutul pe care-l avem în aşa fel încât
chiar din prima zi, când Luna îşi va încheia tranzitul său prin domiciliu, să sporească încrederea în
sine şi să-l ajute pe individ să înţeleagă că încercările vieţii au un rost.
Luna, în prima zi a lunii iunie, va traversa conjuncţia cu Jupiter şi, în felul acesta, se va
pregăti pentru conjuncţia cu Lilith care se va împlini pe 3 iunie. Mulţi vor privi ziua de 3 iunie ca pe
una destinată relaxării, distracţiilor, atunci când vine vorba de sfera privată sau de o zi apăsătoare şi
încărcată de griji dacă individul se va raporta la anturaj ori la sfera profesională. În această perioadă
a lunii, Chiron va avea împlini trigoanele cu Jupiter şi cu Saturn desenând din nou o piramidă de
apă, aducându-ne aminte de lucrurile care s-au întâmplat cu un an în urmă, în vara lui 2013 când a
fost activ, într-un mod mult mai amplu şi mai dinamic, tripodul pe semne de apă care a implicat un
număr mare de planete. Acum doar ne amintim secvenţele din anul anterior şi privim cu regret spre
evenimentele pe care nu le-am putut definitiva. Asta înseamnă că, în raport cu societatea, individul
va fi reţinut, circumspecţi, temător sau va insista foarte mult pe regretul cu care s-a obişnuit de la
începutul anului până acum. În general, în fața problemelor, oamenii regretă foarte mult, nu se
bucura că au ocazia să depăşească un obstacol personal, să-şi rezolve o problemă personală, să se
perfecţioneze ori să se ridice deasupra unei condiţii care nu-i mai este utilă, ci se lamentează,
bocesc în pumni, acuză sau se consideră victime pentru că suferă.
Într-unul din citatele sale celebre R. Tagore insistă asupra faptului că suferinţa este glorioasă
doar pentru om. Omul este singura fiinţă din univers care se poate glorifica prin suferinţă. Careul pe
care Luna îl ridică la Axa Dragonului în seara zilei de 1 iunie are darul de a transforma
evenimentele într-unele complicate, temătoare sau le va face să fie marcate de regretul că nu am
acumulat suficient, că nu avem relaţiile pe care ni le-am dori ori că viaţa ne constrânge să ne
bucurăm doar de lucrurile care sunt tangente la compromis.
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Am văzut în mai că Lilith din Leu a intervenit într-un mod negativ asupra demersurilor
sociale punându-l pe individ în situaţii complicate, penibile sau înşelătoare în care să confunde
ambiţia cu aroganţă sau impertinența cu perseverenţă. Acum, Luna, pe ultimul segment al zodiei
Rac, anticipează conjuncţia pe care o va avea cu Lilith în 3 iunie şi îl învăluie pe individ cu grijaă
zilei de mâine. Ceea ce vine spre noi acum în această primă zi a lunii iunie este încărcat de
inutilitate. Grijile pentru ziua de mâine sunt false, sunt construite pe traume, regrete, nemulţumiri
sau pe eşecurile care ar fi trebuit să fie privite ca o lecţie de viaţă nu ca o pierdere.
Dacă vom fi atenţi asupra schimbărilor în sfera emoţională vom vedea că aceste lecţii de
viaţă se reproduc şi azi, nu doar ca amintire, ci la o scară mult mai redusă faţă de vara anului 2013,
când s-a împlinit tripodul pe semne de apă, insistând asupra selecţiei indivizilor pentru a face parte
din cercul de prieteni. Chiron, înţeleptul, şi Saturn, cel care vine în această conjunctură cu energia
maturităţii, vor pune o mare greutate pe poziţia Lunii pe ultimul segment al Racului, acuzând
romantismul de superficialitate. Încercând să fie sensibili şi romantici, încercând să se îndrepte doar
spre latura emoţională, să se bucure doar de dragoste, doar de tot ce ţine de afectivitate, oamenii de
fapt arată că sunt superficiali sau că se pierd în reziduuri afective şi nu pot cultiva sentimente
înălţătoare.
Va fi greu pentru individ să se convingă de unul singur că ceea ce trăieşte este superficial
decât dacă se va raporta la un etalon superior. Aceste etaloane superioare, dacă sunt construite în
mod acuzator sau prea îndrăzneţ sau dacă vin pe linia religiei ori pe linia interdicţiilor inserate în
regulamentul intern, atunci aceste lucruri nu vor fi folositoare individului, însă dacă vin sub forma
de sfaturi sau recomandări printr-o căldură sufletească, acest sentiment, care se constituie ca un
vehicul pentru informaţii, poate deveni în timp etalonul de normalitate pe baza căruia sentimentele
sunt aşezate într-o anumită ordine.
Pentru că Luna se află în Rac, este lesne de înţeles că durerea cea mai mare o simt oamenii
atunci când nu sunt acceptaţi într-un grup sau sunt alungaţi de acolo de unde s-au aşezat. Acest
sentiment va fi transferat şi în a doua zi a lunii iunie, adică în prima zi de Leu (Luna în Leu) când
careul pe care Luna îl va împlini cu Venus în prima zi de iunie va transforma lucrurile pe care ar fi
trebuit să le înţelegem simplu şi fără prea multe complicaţii în drame afective. Astfel, nu lăsăm în
urmă o problemă de factură emoţională ci, dimpotrivă, o transformăm, o complicam ori o ducem
mai departe terfelită, afişându-ne cu ea prin diverse grupuri, prin pieţe ori pe la diverse posturi TV
şi prezentând-o ca o lecţie de viaţă, ca o înţelepciune la capitolul Aşa da! sau Aşa nu!.
Aceste sentimente scăpate de sub control ori explorate în latura lor periculoasă sunt
intensificate sau tranşate ori hrănite în direcţia lor negativă încă din după-amiaza zilei de 2, când
Luna va intra în fereastra conjuncţiei cu Lilith. Atunci lucrurile vor deveni decisive, exemplele de
viaţa vor fi raportate la marile biografii, care, la rândul lor, tot pe baza unor eșecuri au emis judecaţi
înţelepte ce se vor dovedi acum foarte utile, însă la intensităţi diferite şi după gradul de înţelegere
dezvoltat de fiecare. Unele dintre ele însă nu au statut de înţelepciune de viaţă, ci sunt pur şi simplu
defulări pe care un cititor atent le observă din prima clipă.
Primul indiciu că sentimentele ne compromit este dat de scăderea randamentului.
Randamentul de lucru este diminuat sau vom da rezultate pozitive doar prin explorarea celor
negative. A fi în conjuncţie cu Lilith, în 3 iunie, înseamnă fi deopotrivă în sextil cu Soarele şi cu
Marte, adică înseamnă a participa la triunghiul minor pe care cei trei protagonişti îl formează de
ceva vreme. Asta înseamnă a lua contact cu probleme care nu ne privesc, a fi implicaţi în decizii
care vehiculează informaţii pe care nu le cunoaştem sau ni se cer păreri despre persoane pe care nu
le cunoaştem ori despre care nu ştim mare lucru. Implicarea noastră acum în probleme care nu ne
privesc poate reprezenta un alt indiciu al faptului că suntem pe o rezonanţă negativă.
Zilele de Leu de 2, 3 şi 4 iunie sunt, în felul acesta, zile de rezonanţă negativă în care Luna
va încerca să ne scoată la lumină anumite elemente negative de comportament, nu neapărat să ne
compromită din punct de vedere social. Lucrurile, prin vibraţia ce apare din tranzitul Lunii, se
adresează în mod special sectorului privat, vieţii intime, modului cum vedem şi înţelegem lumea şi
mai puţin la ceea ce suntem puşi să facem ca urmare a unui concurs de împrejurări ori sub imperiul
unei forţe venită din exterior. Lucrurile venite din exterior sunt mai puţin importante decât reacţiile
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pe care individul decide să le aibă în faţa acestora. În felul acesta, salvarea sau rezolvarea
problemelor cu care ne confruntăm în zilele de Leu (2, 3 şi 4 iunie) reprezintă detaşarea de ceea ce
nu cunoaştem sau nu ne priveşte. A avea puterea să spunem că noi suntem în afara a aceea ce vine
spre noi acum, a refuza o părere, un sfat o recomandare sau dacă nu deţinem informaţiile respective,
reprezintă o dovadă de înţelepciune şi ea va reuşi să neutralizeze un ghinion care urmează să se
producă în 3 iunie.
Pe această rezonanţă negativă, întreţinând acest mecanism negativ pe care Luna îl menține
de pe ultimul segment al zodie Rac şi pe tot tranzitul sau prin Leu, se dezvoltă o acumulare
negativă. Careul Lună-Saturn, în situaţia în care Saturn este implicat în piramida de apă ce ne
trimite către tripodul din 2013, din vară, când s-au întâmplat atât de multe lucruri neobişnuite cu
concursul lui Lilith, va face din conjuncţia Lunii cu Lilith din 3 iunie şi, apoi, în a doua partea a
zilei din careul Luna-Saturn, scena unor confruntări pe care nu le putem controla.
Careu Luna-Saturn în astrologia previzională înseamnă ghinion, iar de această dată
ghinionul este îndreptat împotriva individului prin evenimente aparent banale la care el nu doreşte
să participe, pe care nu le-a cerut în mod implicit şi despre care poate spune clar şi răspicat că nu le
va prefera niciodată. Astfel, pe baza unor rezonanțe negative, aceste situaţii vin în preajma sa, sunt
atrase de individ ori îl pun pe acesta în faţa unor episoade care se consuma prin explozie, pierdere
sau întârziere. Va regreta că a ales să meargă pe acest drum, însă dacă face un banal exerciţiu
mental şi dă înapoi firul evenimentelor, observă că decizia de a porni pe acest traseu, decizia de a
proceda în modul în care s-a implicat pentru a ajunge la secvenţa negativă a fost declanșată de o
stare proastă, un moment de iritare, neputinţa de a refuza sau o secundă de nehotărâre pe care le-a
lăsat în voia lor la un anumit moment.
Faptul că întregul fond astral al acestui început de lună nu este îndreptat spre compromiterea
imaginii individului, nu-i afectează destinul, ci doar îl zdruncină puţin, îl ajută să-şi conştientizeze
defectele care-l blochează pentru a vedea liniştea, este observat din sextilul pe care în ziua de 4
iunie Venus îl împlineşte cu Neptun.
Pe ultimul segment al zodiei Leu, Luna va încerca să trimită un sextil spre Capul
Dragonului, reuşind să medieze tendinţa Nodurilor şi deopotrivă, prin impactul sextilului dintre
Venus şi Neptun, să înţeleagă unde greşeşte, care sunt mecanismele negative pe care le întreţine, cât
de multă putere personală are şi cât de multă energie ia din jur pentru demersurile sale. Sextilul lui
Venus cu Neptun din două zodii feminine ne îndeamnă spre linişte, spre temperarea pornirilor
negative, spre diminuarea orgoliului sau a aroganței și descoperirea sentimentului care temperează
orice pornire de acest gen. Acest sentiment nu este izolat şi nu slăbeşte individul de putere, ci,
dimpotrivă, prin explorarea sa îl îmbogăţeşte, îi atrage atenţia asupra lucrurilor esenţiale ale vieţii şi
prin menţinerea sa îl ajută să-şi îmbogăţească un patrimoniu afectiv care îi va folosi pe viitor.
Pornind de la linişte, descoperă că toate lucrurile sunt aşezate într-o ordine precisă şi că el este
singurul din mediul de apartenenţă care se agită în modul acesta. Lucrurile vin de la sine, indiferent
ca şi le doreşte sau nu, indiferent de modul cum formulează o anume solicitare.
În felul acesta, individul, prin linişte, descoperă cât de puternic este şi care este fondul
afectiv ori informaţional de care dispune pentru a-şi împlini un anumit deziderat. Descoperă care
este ordinea de fapt a lucrurilor şi vede unde sunt punctele asupra cărora trebuie să intervină pentru
a primi mai mult de la viaţă. Pentru ceea ce primeşte acum, ca urmare a sextilului Venus-Neptun,
înţelege că nu trebuie să facă mai mult decât a făcut până în acest moment. Dacă doreşte mai mult
va trebui să facă mai mult, însă nu într-un mod haotic, nu să se streseze ori să se agite inutil, nu să
acuze ori să lupte cu cineva din preajmă, ci pur şi simplu să muncească mai mult, să se trezească
mai dimineaţă, să citească mai mult, să fie mai înţelegător cu cei din jur ori să ierte o situaţie atunci
când este vădit îndreptată împotriva sa. Nu trebuie să facă paradă, să demonstreze acest lucru, nu
trebuie să convingă pe nimeni că poate face asta, ci să fie secretul său.
Ştim că sextilul în partea pozitivă a unghiurilor planetare se adresează segmentului interior,
raportului pe care individul îl dezvolta cu sine, aşa cum careul scoate în evidență o problemă pe care
un individ o are cu propria să persoană. Astfel, din introspecţie, din autoinvestigare sau dintr-o
cercetare amănunţită a propriului trecut, oamenii descoperă care le este locul, poziţia în grupul de
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apartenenţa, cât de puternici sunt, pe ce se bazează siguranța de sine atunci când se declară hotărâţi
şi determinaţi pe un anumit traseu. În după amiaza zilei de 4 iunie Luna va trece în Fecioară
temperând sentimentele şi oprind acele porniri negative, vanitoase sau chiar impertinente pe care
anumiţi indivizi le îndreaptă împotriva celorlalţi. Seara târziu, când Luna va împlini un sextil cu
Mercur, îl va pune în faţa unor inspiraţii speciale. Aceste inspiraţii în timpul nopţii de 4 spre 5 iunie
se pot transforma în vise marcate de inspirație. Este vorba despre vise premonitorii sau, prin
caracterul pe care-l conţin, să anticipeze anumite evenimente care nu se vor evidenţia în mod
obligatoriu prin cele două extreme – binele şi răul. Faptul că pot anticipa anumite evenimente le va
încălzi unora inimile, îi va face mult mai încrezători în ceea ce simt şi chiar dacă teama îi va
condiţiona, ei vor şti că alegerea liniştii nu poate avea pentru ei decât mari beneficii.
Scopul pentru care ei sunt în contact cu aceste informaţii care nu trebuie obligatoriu să vină
pe calea visului, ci pur şi simplu ar putea să fie primul gând care ne apare în minte dimineaţă sau
primul cuvânt pe care-l auzim ori pur şi simplu o recomandare care vine spre noi, are menirea de a-l
îndrepta pe individ spre diminuarea puterilor negative pe care le-a traversat de la începutul lunii
până acum. Liniştea înseamnă nu a lupta împotriva agitaţiei, ci a ne deschide aripile pentru a zbura
şi a percepe sunetul, nu ca un zgomot care ne agită, ci ca pe o muzică a sferelor. Pentru a putea
realiza acest proces magic este nevoie de pace, de calm, adică de o bază, de a se realiza o armonie
perfectă între structurile fiinţei. Tocmai de aceea, marii iniţiaţi lansează către oameni mesajul de
Pace interioară. A fi în Pace reprezintă o condiţie de bază pentru a realiza celelalte procedee legate
de practica spirituală. Fără Pace spirituală un adept al cercetării spirituale, al progresului spiritual nu
va reuşi să obţine un rezultat durabil.
În felul acesta, contracţiile vin pe diferitele procese mentale sau afective, pe care le-am
explorat de la începutul lunii până acum şi care sunt predispuse de tranzitul Lunii prin Fecioară,
devin porţi deschise către diferitele moralităţi de a obţine Pacea interioară. Liniştea, ca opţiune ce o
lansează spre noi anul 2014, ne eliberează de acele griji inutile sau ne pune în faţa unui mare
beneficiu - beneficiu de a trăi după cum ne-am stabilit. Dacă suntem dominaţi de teamă, de angoase,
trăim după cum doresc cei care controlează acele reziduuri. A fi în Pace implică, printre altele, şi a
fi liberi.
Este important de indicat un detaliu care apare acum pe cerul astrală al acestei perioade şi
care este dat de faptul că sextilul Venus-Neptun se împlineşte când Luna se află în Perioada fără
direcţie, iar asta înseamnă că Pacea nu va veni de la sine şi nu trebuie să ne aşezăm într-un fotoliu
să închidem ochi sau pur şi simplu să butonam canalele tv pentru a ne aştepta ca, la un moment dat,
să fim cuprinşi de o linişte adâncă. Liniştea, Pacea, se obţine prin efort, prin acţiuni deliberate,
preferate cu insistenţă şi abordate împotriva unor convingeri său împotriva unor situaţii aflate în
derulare. Atunci când ne aflăm într-un conflict deschis, când ne aflăm apăsaţi de grijile cotidiene,
atunci când lucrurile par foarte evidente în aspectul lor negativ, atunci i se care individului să apese
butonul care deschide cutia liniştii. Pentru că toată puterea sa este folosită în altă direcţie, acest gest
simplu şi ni se va părea de neconceput. Mulţi vor refuza să se îndrepte spre linişte pentru că
lucrurile care vin din această lume li se par foarte clare şi evidente, însă nu este aşa pentru că ei doar
sunt păcăliţi de evenimentele care s-au selectat pe baza rezonanței negative. De la începutul lunii şi
până acum au tot întreţinut o rezonanţă negativă şi pentru ei, din imensul patrimoniu personal, s-a
selectată o anumită serie de evenimente. Acestea sunt foarte negative pentru că individul aşa a
dictat. Cine înţelege acest lucru, chiar dacă nu are o anumită profunzime spirituală sau nu urmăreşte
cercetarea adâncă a spiritului, ci doar doreşte să fie împăcat cu conştiinţa sa, va reuşi să mute
centrul de interes de pe agitaţie, nervi, teamă, constrângere, pe linişte.
Odată atinsă, liniştea îl va convinge pe individ ca doar ea stă la baza valorilor, doar ea le
creează şi nu doar acum, pe aceste unghiuri astrale, ci în general. Persoana care reuşeşte să se
integreze într-o lucrare sau ea însăşi va face o lucrare spirituală sau una ce ţine de această lume,
doar acea persoana va fi în pace. Când nu ești în pace consumi. Când ești în pace creezi.
Cei care au reuşit să-şi creeze starea de linişte interioară vor observa că ziua de 6 iunie vine
spre ei cu o nouă încercare. Li se va reedita un conflict pentru a li se proba tăria de caracter. Unii
vor ceda, însă nu este important că cedează, ci este important că ştiu cum se simte un individ atunci
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când este liniştit, ce gust are Pacea, cât de adânc se infiltrează în fiinţa şi cât de mari şi puternici ne
dovedim când suntem ţinuţi în braţele moi ale liniştii. Cei care s-au hrănit cu agitaţie, cu linişte, care
au fost tot timpul încordaţi sau pe picior de a riposta negativ, privesc pacea ca pe o pierdere de
vreme. Pacea este însă singurul instrument de lucru care dă sens profunzimilor spiritului. Doar prin
pace realizăm cât de mari şi puternici suntem.
Cei care fac față şi acestei încercări vor vedea că sextilul pe care Soarele şi Uranus îl
împlinesc nu reprezintă altceva decât ceea ce reprezintă sextilul Lunii cu Saturn. Dacă, pe de o
parte, în ceea ce priveşte energia masculină a dinamismului, a obiectivităţii, a expansiunii, lucrurile
ne îndreaptă către siguranţă de sine şi tărie de caracter, sextilul Lună-Saturn de pe zodii feminine,
adică interiorizare, sensibilitate, spirit analitic, va pune la grea încercare modul cum ne aşezăm
experienţele vieţii în faţa unor episoade noi. Episoadele acestea sunt noi pentru că individul nu
poate să existe fără o interacţiune socială. Previziunea pe care o facem aici nu se adresează
persoanelor care trăiesc izolat, care nu interacţionează cu comunitatea, dar de vreme ce un individ
trăieşte în comunitate, oricât de izolat este, din când în când realizează un schimb cu cei din jur care
îşi pun amprenta pe acţiunile sau deciziile sale. În felul acesta, individul este încercat pe modul cum
îşi aşează experiențele vieţii în raport cu evenimentele viitoare care i se par complet noi, care vin
din social, dar prin intermediul altor persoane decât s-a-ntâmplat anterior. Spun acest lucru pentru
că această serie de evenimente care ne şochează prin caracterul novator nu scoate în evidenţă
evenimente noi, ci doar prin intermediul altor persoane, însă doar persoanele sunt noi, nu şi
episoadele. Tocmai de aceea mulţi vor trăi un impas în dată de 6 iunie.
Nici nu se vor dezmetici foarte bine din încercarea pe care au avut-o în dimineaţă zilei de 6
iunie (cu reeditarea unui conflict anterior) că dintr-odată se trezesc implicat în evenimente sociale
pe care nu au răstimpul necesar să le înţeleagă şi să le încadreze corespunzător. Sunt luaţi din mers
de val şi implicaţi în demersurile respective în stadiul în care sunt ele în momentul acela, ca şi cum
ar fi luat parte până în acest moment la toate deciziile care au avut loc. Această situaţie neobişnuită
este susţinută astral de faptul că Soarele nu va reuşi să medieze opoziţia Marte-Uranus, iar Saturn
nu va reuşi să medieze opoziţia dintre Lună şi Chiron. Deşi se împlinesc unghiurile potrivite, acest
lucru nu poate fi mediat pentru că trigonul se realizează cu planeta din faţă. Asta înseamnă că
oamenii ar trebui să înţeleagă din toate aceste evenimente care vin spre ei cu titlul novator că multe
dintre cele ce li se întâmplă lor sunt de fapt etape reeditate. Când au picat la un examen va trebui să
se întoarcă de mai multe ori şi să susţină din nou acest examen. De această dată se întâmplă ca
locaţia examenului sau persoanele care îl supraveghează ori profesorii care evaluează să fie diferiţi
faţă de ceea ce ştim că s-a-ntâmplat în trecut. Lucrurile acestea sunt noi, dar cunoştinţele trebuie să
fie vechi. Cunoştinţele trebuiesc probate aşa cum au fost asimilate şi nu trebuie trecut uşor peste ele
pentru că lucrurile se pot întoarce împotriva individului, nu în mod agresiv, ci cu o etichetă. Dacă
nu depăşeşte această etapă, dacă nu reuşeşte să se integreze în valul schimbărilor care-l ia pe
nepregătite, va fi expulzat cu eticheta „invalid”.
Pentru că foarte aproape de acest sextil dintre Soare şi Uranus, care-l pune pe individ în faţa
unor situaţii neprevăzute cu scopul de a-l ridica, deși unii nu dispun de puterea necesară pentru a
face faţa unor situaţii atât de spectaculoase, se consumă careul pe care Venus îl împlineşte cu Lilith,
îndrăznesc să insist asupra ideii că numărul celor care vor ceda în faţa acelor situaţii neprevăzute va
fi foarte mare, pentru că neprevazutul ia acum înfățișarea șocului de imagine. Ceea ce credem acum
că este noutate este, de fapt, reeditare. Este nevoie de o pregătire temeinică pentru a lucra cu această
energie, cu aceste noțiuni, cu instrumentele abstracte, cu mecanismele gândirii ori cu procesele
afective pentru a face faţă unei schimbări de nuanţa atât de puternice, de delicate, aşa cum sunt
acum. Se va trece de la bucurie, la decădere, de la sinceritate, deschidere şi inspiraţie la acţiuni
tendenţioase îndreptate împotriva celor mai adânci şi dureroase secrete pe care ar putea să le aibă un
individ. Rezultanta este dată de o pierdere concretă. Este stricat un obiect, este ruptă o relaţie, este
pierdut un avantaj material, o funcţie, o demnitate sau pur şi simplu unui individ îi este izbită în nas
uşa pe care scrie Viitorul tău.
Pentru că în ziua de 7 iunie Luna deja va fi în Balanţă, apropiindu-se cu paşi repezi de
conjuncţia cu Marte, lucrurile ar putea fi oarecum temperate de o anume oscilaţie. Balanţa nu
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predispune atât de mult la echilibru, însă acum când este tranzitată de Capul Dragonului este
constrânsă să găsească echilibrul pentru că oamenii, atunci când îl pierd, se rup de un succes pe care
şi l-au dorit foarte mult. Ruperea de succesul pe care şi l-au dorit foarte mult sau întoarcerea de pe
cale când mai avea doi trei paşi până la linia de sosire ori pierderea unui obiect absolut necesar
pentru un drum (biletul de autobuz, de tren de avion etc.) reprezintă ipostazele prin care destinul îi
sancţionează pe indivizii care nu sunt încă pregătiţi pentru toate acestea. Careul pe care Venus îl
împlineşte pe Lilith acum scoate în evidenţă defecte ascunse cu mare grijă care îl trag pe individ
către o zonă a compromisului, a perversităţii sau a indolenţei. Pe drumul pe care şi-l doreşte el nu
poate merge cu greutăţi atât de mari legate de gât şi atunci este nevoie să se debaraseze foarte
repede de greutăţi atât de mari pe care le-a construit prin convingeri, prin obiceiuri, prin încurajări
venite din anturaj. De aceea insist asupra faptului că este nevoie de o legătură puternică şi temeinică
pentru un individ ca să facă faţă unei treceri atât de spectaculoase de la lumină la întuneric. În
această zi Mercur intră în mers retrograd şi sfera ideilor nu ne ajută foarte mult, adică suntem doar
în faţa unor acumulări pe care le-am comportat în ultima perioadă şi ele singure trebuie să ne ajute
pentru că nu putem să sperăm la un ajutor venit din jur, nu putem să ne bazăm pe niciun beneficiu
venit din anturaj pentru că acest sprijin va lipsi. El va fi retrograd până pe 1 iulie însă în acest
tranzit, prin retrogradare, el va intra pe 17 iunie în Gemeni. Asta înseamnă că vom prinde o
retrogradare a lui Mercur în domiciliu, ceea ce este destul de complicat pentru valorile pe care leam comportat în luna anterioară. Am fost foarte siguri pe faptul că banii sau avantajele pe care le
obţinem prin intermediul banilor reprezintă un element foarte sigur şi stabil, fiind convinşi că odată
ce am cumpărat un lucru am achiziţionat sau am plătit pentru un anumit serviciu nu ne vom mai
întoarce asupra acestui element. Lucrurile însă nu sunt aşa şi vom vedea în intervalul 17 iunie – 1
iulie că va fi pusă la îndoială siguranţa şi certitudinea unei plăți sau a unei informaţii obţinută în
acest mod.
Retrogradarea lui Mercur în Rac înseamnă dramă, iar drama are în cazul de faţă o
componentă afectivă esenţială. Asta înseamnă că vom lăsa în urma informaţii, nu vor mai fi atât de
importante declaraţiile, cuvintele, poveştile de viaţă, exemplele remarcabile pe care le citim din
biografiile celebre, ci prin modul cum percepem, cum integram în dimensiunea personală sau cum
pot fi ele aplicate în sfera privată. Prin faptul că Mercur se întoarce din drum, sensul înţelegerii
unghiurilor astrale s-a modificat, iar lucrurile sunt încărcate de caracterul lor grav. În felul acesta,
în 8 iunie, când Soarele va fi în careu cu Chiron, încercările spirituale, acele etape ale demersurilor
publice care sunt încărcate de dramatism și care până acum au fost evitate din acest motiv sunt
abordate ca fiind soluţiile cele mai simple şi plăcute. Lucrurile care sunt greu de obţinut devin,
dintr-odată, preferate de oameni pentru că ne lăsa impresia că muncim cu sârguinţă pentru ceea ce
este greu de obţinut. Mulţi se vor simţi foarte bine în această postură, mai ales aceia care, de regulă,
nu lucrează, nu muncesc apoi, tot anul se vor lauda cu volumul de lucru pe care l-au avut în această
perioadă, cât de mult şi de eficient au lucrat, cât de eficient s-au putut concentra pe un demers atât
de greu şi am ales cât de eficienţi s-au dovedit. De partea cealaltă, avem, în 9 iunie, împlinirea
trigonului Venus-Pluton care înseamnă libertate de expresie, libertate în a folosi un obiect personal,
în a ne implica într-un demers social sau a uza de un fond de rezervă care ne este pus la dispoziţie
de altcineva ori pe care am ales să-l păstrăm pentru zile negre.
În realitate, acestea sunt văzute ca fiind grele. Ele nu sunt grele, dar pot deveni aşa în
momentul în care individul se îndreaptă către acele evenimente care-l solicită foarte mult. Munca
este elementul definitoriu în această perioadă şi numai prin muncă, prin rutină, prin efort, prin
sudoarea frunţii se poate obţine o stare de linişte sau de confort. Deşi Luna este în Balanţă, pornind
din dimineaţa zilei de 7 până în mijlocul zilei de 9 iunie, aceste zile constituie un interval în care
oamenii vor lupta împotriva propriilor bucurii. Pentru că lucrurile sunt înţelese greşit din dimineaţa
zilei de 7, când Mercur intră în mers retrograd, vor lua în serios cele mai mari obstacole pe care le
au, vor medita asupra lor, se vor preocupa de soluţiile cele mai dificile şi pe acestea le vor aborda,
reuşind să-şi calce în picioare sentimentele care i-ar bucura cel mai mult. Acum consideră că aceste
bucurii îi apasă, îi constrâng, îi trag în jos, îi nemulţumesc sau îi duc spre un consum care nu este
urgent.
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Sigur, vor exista şi oameni care nu vor lua munca atât de tare în serios, ci vor reuşi să se
tempereze atunci când constată că au depăşit o limită a efortului. Aceştia vor reuşi să compenseze
plătind o parte din munca pe care ar trebui să o facă altora ori investind în alte ramuri care să
compenseze deficitul de efort pe care nu mai pot să-l facă. Acest lucru este straniu pentru că din
seara zilei de 9 iunie, de când Mercur va intra în mers retrograd, va genera un ecou negativ din
partea societăţii. Dacă oamenii vor lucra gândind că societatea le va fi recunoscătoare, pornind din
seara zilei de 9 vor trăi o perioadă de aproape jumătate de an de deziluzie. Societatea nu le va
răspunde corect, nici plăcut şi nici cum se aşteaptă ei, pentru cei care sunt circumspecţi. Asta
înseamnă că recompensele muncii trebuie să ţină numai de mulţumirea şi liniştea personală adică de
îndemnul pe care-l lansează conjunctura astrală pentru luna iunie, acela de a prefera liniştea.
Cine munceşte pentru a fi recompensat de societate, în ideea că fiind recompensat va ajunge
la linişte şi nu doar pentru a fi mulţumit cu el înşuşi şi cu rezultatele muncii sale, va cădea în păcatul
regretului care-l va urmări până aproape de finalul lui 2014. Retrogradarea lui Neptun se adresează
în special marilor centre de cultură, religioase, spirituale, grupurilor, naţiunilor şi mai puţin
individului. Dacă individul, implicat în demersuri pe care le-am indicat anterior, are prea mari
aşteptări din partea unei societăţi care acum caută să se autoregleze prin mecanisme ample,
complicate, ce ţin de geopolitică ori de ingineriile financiare, va fi dezamăgit. Neptun lansează aici
mesajul dezamăgirii pentru a-i aminti individului că această existenţă nu este altceva decât o
ipostază trecătoare în traseul său, în călătoria sa cosmică.
Trecerea Lunii în Scorpion din mijlocul zilei de 9 iunie, va pune o mare greutate pe raportul
pe care-l are individul cu el însuşi. Oamenii vor deveni foarte critici, foarte inflexibili în a evalua
greşelile celorlalţi şi, în egală măsură, cu ei înşişi, având prea mari aşteptări de la propriile persoane
în situaţii sau conjuncturi pe care ştiu că le pot controla foarte bine. Pentru că de această dată
Mercur este retrograd, iar Luna, imediat cum intră în Scorpion, împlineşte un trigon cu Mercur,
prin retrogradarea acestuia lucrurile sunt răsturnate, aşteptările se vor dovedi a nu fi realiste.În felul
acesta, cei din jur vor reuşi să-i facă individului o impresie mai bună decât îşi poate face el însuşi şi
asta chiar şi în cazul persoanelor care au o stima de sine ridicată. Lucrul acesta este de bun augur
pentru relaţiile sociale complicate pentru că acestea intră pe un făgaş nou. Aroganţii îşi diminuează
caracterul înţepător, li se mai taie din aripi şi nu mai pot zbura pe toate gardurile, lăudându-se că pot
să facă ceea ce ceilalţi nu pot face. Acest element este unul din puţinele beneficii ale faptului că
Luna trece prin Scorpion (cădere), însă reprezintă şi ipostaza în care puterea unui individ slăbeşte în
faţa puterii de grup.
Ştim cu toţii că Luna într-o poziţie proastă nefavorabilă, prin unghiuri sau, ca în cazul de
faţă, prin poziţia sa în cădere (Scorpion) slăbeşte voinţa individului în fața manipulării venită din
partea comunităţii sau din partea unei componente a comunităţii, nu neapărat prin explorarea unor
elemente vulnerabile cât prin coordonarea ambiţiei. Este coordonat individul să-şi folosească
ambiţia pentru a contrabalansa un neajuns. Este foarte simplu de manipulat un individ prin crearea
unui neajuns pentru a-l motiva să se arunce asupra acestuia pentru a-l neutraliza.
Aşa după cum constatăm acest îndemn care ne vine de-a lungul primei decade este greu de
observat şi integrat tocmai pentru că are inclusă simplitatea. Lucrurile care vin spre noi acum doar
ne păcălesc cu caracterul lor novator, ele toate sunt cunoscute, unele dintre ele sunt foarte simple,
însă fiind obişnuiţi să lucrăm cu lucruri la un alt nivel, să fim agitaţi, stresaţi, să avem mai mari
aşteptări de la cei din jur sau să ne construim un întreg mecanism negativ ori pozitiv ireal, nu vom fi
suficient de pregătiţi să-l întâmpinăm. Dacă medităm chiar din prima zi asupra îndemnului pe care-l
lansează astrele în luna iunie, acela de a descoperi liniştea vom observa că îndreptându-ne spre ea,
lucrurile se simplifică foarte mult, iar noi reuşim să fim eficienţi aşa cum ne dorim.
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A DOUA DECADĂ (11-20 iunie 2014)
Realizări dificile simplificate prin linişte
Ipostaze neplăcute legate de asociaţi. Preocupări noi. Tentaţii care agasează liniştea. Distrugere
de bunuri. Rătăcirea unor informaţii preţioase. Consum. Suprasolicitare. Nevoie de ridicarea
standardelor. Constrângere. Nesiguranţa. Ataşament. Sunt înţelese lucruri ascunse. Contactul cu
un ajutor valoros. Fapte inutile. Lucruri simplificate de dragul informaţiilor. Nevoia de a iubi
simplitatea. Rezultate prin contactul cu abstractul. Aspiraţii către victorie. Rezultate ale muncii
distruse din invidie sau răutate. Subminarea autorităţii. Lupta împotriva constrângerilor pentru a
demonstra puterea. Structura emoţională nu pare să fie adaptată schimbărilor rapide de situaţie.
Libertate de expresie. Cine cultivă vânt, culege furtună, cine cultiva dragoste, linişte şi pace, culege
înţelepciune. Câştig financiar. Un individ care se hrăneşte cu minciună sau care întreţine un astfel
de mecanism este pentru cosmos un neajuns şi acum acesta încearcă să-l regleze. Abandonarea
unor prejudecăţi. Inversiune.
Nici această a doua decadă a lunii iunie nu vine cu ipostaze excepţionale, ci doar cu
împlinirea câtorva unghiuri care ies din ritmicitatea anuală a aspectelor astrale. Este vorba despre
trigonul pe care Saturn şi Chiron îl împlinesc şi, de asemenea, careul pe care Marte şi Pluton îl
împlinesc acum când Marte abia de câteva săptămâni şi-a revenit din mersul retrograd. Dintre
aceste două unghiuri, primul (trigon Saturn-Chiron) este cel care merită toată atenţia.
Careul lui Marte cu Pluton scoate în evidenţă o trăsătură pe care Marte a promovat-o în
perioada mersului său retrograd. Aceste unghiuri se suprapun peste momentul de Lună plină pe axa
Gemeni-Săgetător, ipostază care ne încearcă pe nevoia de a acumula informaţii, de a tinde către
aspecte foarte înalte ale vieţii cu scopul de a ni le însuşi ori de a demonstra o anume măiestrie a
spiritului. Nu trebuie, de asemenea, să uităm că şi acest interval se supune dinamicii speciale pe
care o comportă luna iunie şi anume căutarea liniştii. Şi că orice element care trebuie căutat, că
orice lucru spre care tindem şi pe care nu-l avem se lasă greu de cuceri.
Chiar din prima zi a acestei decade, când Luna îşi încheie periplul sau prin Scorpion
(cădere), vom avea de înfruntat ipostaze neplăcute legate de asociaţi, partenerei, întâlniri cu
prietenii sau o formă de negociere pe care dorim să o evidenţiem pentru a ne păstra un bun ori
pentru a ne menţine o anumită imagine socială. Tot ceea ce vine spre noi în această primă zi, chiar
dacă se face pe trigonul dintre Lună şi Jupiter, ia înfăţişarea unei confruntări sau a luptei pentru a ne
menţine la un anumit nivel. Atunci când Luna trece prin Scorpion oamenii devin prea sensibili la
influenţele din jur, nu neapărat că sunt modelaţi prin dominare, cât faptul că sunt şlefuiţi prin
tentaţie. Având semnul ambiţiei foarte puternic accentuat în această ipostază oamenii nu vor fi
modelaţi prin intervenţie directă, ci printr-o rută ocolitoare, printr-o serie de manevre, menite să-i
atragă atenţia individului asupra unui aspect neimportant, dar pe care să-l transforme într-un
element esenţial în aşa fel încât întreaga sferă a preocupărilor sale să se șlefuiască pentru a se
modula orice intervenţie venită din exterior. Cu alte cuvinte i se arată individului un obstacol, chiar
dacă acesta nu este real, chiar dacă opoziţia ce vine din partea sa nu reprezintă o problemă pentru
dimensiunea personală şi nici nu conţină o cazuistică menită să pună în pericol statutul profesional
ori relaţiile sociale, individul îl va percepe că pe un obstacol foarte important.
Mulţi ştiu că acest obstacol nu este esențial, ştiu că se complica atunci când le acordă
acestora o importanţă prea mare însă nu se pot obţine pentru că se simt stânjeniţi, constrânşi de
această piatră care le-a intrat în pantofi și nu pot merge mai departe până când nu o scot. Dacă din
anturaj cineva construieşte unui indivizi obstacole de genul acesta, înseamnă că scopul lor nu este
altul decât acela de a manipula sau de a conduce voinţa unui grup sau chiar a individului vizat într-o
direcţie improprie acesteia. Trecerea Lunii în Săgetător, chiar din prima zi a acestei decade,
schimbă registru, însă vine cu o altă serie de preocupări care îl vor ţine pe individ departe de linişte.
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Dimineaţa zilei de 12 iunie este periculoasă prin faptul că devine încărcată de obstacole sau de
ghinioane ori de secvenţe în care individul se autopedepseşte. Autopedepsirea în cazul de faţă ia
înfăţişarea unor situaţii hilare, fie că este vorba despre o uşoară neatenţie, scăparea unor obiecte din
mână sau rătăcirea unor informaţii preţioase, schimbarea progresului, de altfel, foarte bine elaborat,
foarte meticulos, cu unul care să ducă la pierderea timpului ori la confruntări din care să iasă printrun compromis.
Întreaga zi va sta sub semnul unei dezordini pe care individul şi-o impune cu bună ştiinţă
fără să se gândească la acest aspect al autopedepsirii. El se gândeşte că vrea ca lucrurile să se
transforme din bine în mai bine pentru că Luna din Săgetător îi îndeamnă pe oameni să ţintească
foarte sus. Unii au o energie densă, au multe probleme legate de gât şi nu se pot ridica foarte sus, nu
pot sări către ţinte stabilite foarte departe de ei, ci doar pot cel mult întinde foarte repede mâna să-şi
adjudece lucruri sau realizări care sunt resfirate peste tot în jurul lor. Aceşti oameni sunt nefericiţi şi
reprezintă majoritatea celor care se vor autopedepsi în această a doua zi a celei de a doua decade a
lunii iunie. Ei vor căuta liniştea şi vor considera că toate compromisurile care vin spre ei acum îi
îndeamnă către a se perfecţiona, către a-şi lărgi orizontul de înţelegere ori de cunoaştere pentru că
se simt bine atunci când nu-i mai judecă pe cei din jur, când nu-i mai critică, atunci când nu le mai
lipesc etichete pe spate pentru a se distra, atunci când îi privesc altfel. A privi altfel, prin trigonul
Luna-Lilith, înseamnă a răsturna lucrurile şi nu în favoarea individului, ci pentru a menţine o
dezordine. A privi lucrurile altfel prin sextil Luna-Mercur înseamnă a înclina balanţa spre a folosi
oamenii pentru înţelesul propriu şi de asemenea a urmări toate aceste episoade prin trigonul Lunii
cu Uranus înseamnă a nu avea o precizie în a ordona lucrurile şi a ne bucura de viaţă prin ipostazele
neprogramate sau care nu au putut fi anticipate.
Aşa după cum se poate constata, nici finalul tranzitului Lunii prin Scorpion şi nici începutul
tranzitului Lunii prin Săgetător nu ne ajută să îmbrăţişăm liniştea şi nici nu ne apropie foarte mult
de aceasta, ci ne menţine într-o stare complexa de consum, de frământare ce se poate solda cu
beneficii pentru cei care dispun de rezerve vitale sau materiale.
În această a doua decadă obţinerea liniştii se face prin ridicarea standardelor. Cei care
consideră că a se linişti înseamnă a închide ochii şi a înlătura toate gândurile care le vin în minte se
înşeală. În această a doua decadă a lunii iunie societatea va pune o greutate asupra individului
îndemnându-l să facă dovada priceperii sale sau incitându-l la confruntări complicate în care cea
mai grea misiune a sa este să-şi păstreze patrimoniul pe care şi l-a adjudecat anterior. Unii vor
arunca mărgăritare la porci sau cu bijuteriile în câini ca să scape de duşmani. Alţii îşi vor arunca
agoniseala de o viaţă pe fereastră în ideea că bucurându-se de această clipă de scufundare în durere
vor descoperi piatra filosofală sau vor reuşi să compenseze un mare neajuns obţinând o bucurie
trainică, solidă, durabilă. Cu toţii se vor înşela şi 13 iunie va constitui un element de referinţă în
dinamica astrală a acestui interval pentru că va aduce pe Venus în postura de a fi în sextil cu Chiron
şi în opoziţie cu Saturn la un interval de aproximativ 4 minute şi, printr-o coincidenţă care nu
surprinde absolut de loc astrologul, la aceeaşi oră la care Venus şi Saturn și împlinesc opoziţia lor se
va produce şi Luna plină.
Dacă opoziţia dintre Venus şi Saturn înseamnă constrângere şi nesiguranţă, opoziţia
luminariilor înseamnă explorarea potenţialului personal pentru a atinge culmi ale progresului.
Aceste elemente sunt contrare şi urmăresc scopuri situate pe tronsoane diferite, însă rezolvarea care
vine din implicarea celorlalţi protagonişti ai teatrului astral, adică implicarea lui Chiron şi a Capului
Dragonului prin medierea celor două poziţii vin să ofere ca soluţii, pe de o parte invocarea unor
episoade trecute, nu aleator, ci punctual, secvenţe care s-au consumat în vara lui 2013 când s-a
împlinit tripodul pe semne de apă (Chiron mediază opoziţia Venus-Saturn, iar punctul reflex al
acesteia este dat de poziţia lui Jupiter, împlinindu-se astfel o piramidă de apă), iar de partea cealaltă
Capul Dragonului, mediind Luna plină, ne îndeamnă să nu ne gândim deloc la trecut, să nu luăm
lucrurile mari, ample sau apăsătoare care s-au consumat în trecut ca fiind decisive pentru schemele
viitorului. Viitorul are o puternică amprentă a neprevăzutului şi acest neprevăzut trebuie să fie
încărcat de speranţă şi încredere. Este adevărat că oamenii fiind foarte ataşaţi de lucruri, de obiecte,
de stări, având o stare a conştiinţei destul de puţin elevată, se vor simți ataşaţi de ceea ce le este
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accesibil în memoria de scurtă durată. Ei îsi aduc aminte de cea ce s-a-ntâmplat în ultima perioada
sau în această viaţă, ei nu reuşesc să aibă o viziune de ansamblu pentru a extrage un înţeles şi pe
baza acestuia să-şi stabilească noi repere. Ei privesc viitorul prin trecutul care îi înţeapă cel mai
agresiv şi mai sâcâitor, nu prin înţelesurile înţelepte ale trecutului care tac mute, ascunse în spatele
marilor realizări, cele care se constituie că o baza în îmbogățirea cunoştințelor susţinute acum de
expansiunea luminariilor.
În felul acesta, se poate face trimitere către noi informaţii, către puterea de a înţelege
lucrurile ascunse, către a observa limitările sociale şi a le explora cu fruntea sus ori a le primi cu
braţele deschise şi, în egală măsură, cu negaţia pe care am invocat-o deseori în analizele pe care le
facem aici: Nu există!. A susţine acum că o problemă de factură socială nu există, când toate
lucrurile din jur strigă pentru a-şi susţine propria existenţă, denotă înţelepciunea, experiență de
viaţă, maturitate, lucruri care sunt foarte utile atât pentru individul care le arată cât şi pentru cei din
jur care iau parte la acest context complicat. Va exista însă şi o tendinţă de a răsturna lucrurile, de a
răscoli valorile şi de a pune pe un piedestal foarte înalt, o valoare, o persoană, un obiect care nu
merită să stea acolo, în ideea că în viitor, atunci când lucrurile se vor aşeza, acest obiect va putea să
fie dat jos chiar dacă între timp şi-a consolidat poziţia. A pune într-o poziţie importantă o persoană,
un om, o calitate sau un obiect care nu va reuşi niciodată să se stabilizeze atât de mult încât să nu fie
îndepărtat, reprezintă, de asemenea, cea mai bună soluţie pe care omul comun o va găsi acum când
are de parcurs aceste două poziţii agresive.
Insistăm asupra calităţilor pe care le lansează planetele în ziua de 13 iunie nu pentru că este
o zi de 13, ci pentru că relaţia pe care Venus şi Saturn, aceşti protagonişti care se ceartă în văzul
tuturor acum, o au cu Chiron din Peşti, vine cu îndemnul spre vindecare. Pentru mulţi vindecare
înseamnă a se apropia de tehnicile complementare, însă spectrul acţiunilor predispuse de acţiunile
lui Chiron în Peşti se extinde şi spre ştiinţele exacte şi către alte domenii, nu doar acelea care-şi
poartă cu demnitate titlul de ştiinţe ezoterice. El nu îndeamnă omul să cunoască doar spiritul şi prin
această cunoaştere să se vindece, ci îl îndemna pe om să-şi cunoască corpul pentru a scurta traseul
evolutiv. Poziţia lui Chiron în Peşti ne aduce aminte de o secvenţă plină de înţelepciune pe care neau transmis-o înţelepţii din vechime şi care, se spune, i s-a-ntâmplat lui Buddha. Aflat pe marginea
unei ape, Buddha a dorit să treacă pe malul celălalt şi a observat în preajma lui un yoghin care
medita. L-a rugat să-l ajute să treacă dincolo şi atunci yoghinul i-a spus Dacă eşti un înţelept atunci
vei putea să faci ca mine. Yoghinul s-a ridicat, a levitat şi a trecut pe malul celălalt. Buddha atunci
a observat că pe malul apei era legată o barcă. A dezlegat barca și a trecut pe malul celălalt.
Întâlnindu-se acolo cu înţeleptul care tocmai levitase l-a întrebat Câţi ani ai lucrat pentru această
performanţă?. „10 ani” i-a răspuns yoghinul. Fără să pierd 10 ani eu am trecut râul în 5 minute.
Timpul meu este foarte preţios. Nu îl risipesc pentru lucruri care au rezolvare foarte simplu”.
Combinaţiile acestor trăsături contrare date de opoziția Venus-Saturn şi de Luna plină, una
care constrânge şi cealaltă care extinde, este reliefată foarte uşor în episodul prezentat mai sus, și nu
doar Chiron în Pești se regăseşte în acest episod. Înţelegem astfel de ziua de 13 iunie ne îndeamnă
să facem lucrurile inutile, să facem performanţă, să atragem atenţia opiniei publice, să fim
importanţi, apreciaţi, lăudaţi, dar să plătim pentru toate acestea un preţ mult prea mare. Timpul,
acela care ne spune că a sosit momentul să ne diminuăm calităţile sau expansiunea, că a sosit
momentul să apreciem cu adevărat cea ce se întâmplă în jur, se află în opoziţie cu Venus, cu
plăcerile acestei lumi, cu lucrurile care ne impresionează prin prospeţime sau savoare şi se
împrieteneşte foarte bine cu Chiron, cel care poate din Peşti să simplifice lucrurile foarte mult încât
să câştige timp, să câştige experienţă şi să încadreze într-un interval relativ restrâns o mare
diversitate şi o mare bogăţie de informaţii. Spiritul enciclopedic, în ceea ce priveşte experienţa
personală, îi poate atinge pe unii în aşa fel încât să renunţe la toate lucrurile care sună din coadă,
care impresionează sau care şochează prin diversitatea pe care o susţin şi să-i pună în faţa unor
exerciţii practice ce le sunt cu adevărat necesare.
În felul acesta, observăm că liniştea vine prin simplificarea lucrurilor, prin descoperirea
drumului cel mai scurt şi numai acela care apreciază foarte mult valorile pe care le are în jur, care
nu-şi bate joc de munca sa, care nu urmăreşte să risipească pe plăceri iluzorii eforturile de o viaţă,
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va înţelege cât de important este să nu priveşti înapoi cu mânie şi să nu dai curs îndemnului care nea învăluit în prima zi a acestui decan, adică de a contrabalansa un stimul negativ care ne apare în
faţă. Viaţa are un spectru foarte larg şi nu trebuie decât să întoarcem capul în direcţia cealaltă pentru
ca obstacolul sau piatra din talpă să dispară. Astfel, sextilul pe care Luna îl împlineşte cu Capul
Dragonului, cu puţin timp înainte de a părăsi Săgetătorul, ne îndeamnă către a cântări lucrurile şi
pentru a extrage din toate planurile pe care ni le facem acum, din toate ţintele care ni se par
realizabile, ceea ce este cu adevărat util şi important pentru acest moment. Trecând în Capricorn,
Luna va avea de înfruntat în seara zilei de 13 opoziţia cu Mercur care, pe axa Capricorn-Rac,
înseamnă pierdere de valori, despărţire, regretul compromisului sau nepăsare în faţa unui beneficiu
pe care l-am primit din partea unei persoane care a făcut un sacrificiu prin gestul pe care l-a arătat.
Această opoziţie dintre Lună şi Mercur nu reprezintă altceva decât picătura care a umplut paharul,
însă, ca de multe ori, stă în puterea personală dacă să ne lăsăm antrenaţi de toate aceste construcţii
mentale, de toate aceste tentaţii şi nu să desconsiderăm valorile vieţii, ci să le iubim, să le îndrăgim,
să le apreciem, aşa cum se arată ele acum. Vorbim aici despre viziune, despre puterea de a pătrunde
cu privirea, cu mintea, cu gândul, prin experienţă sau prin rezultate certe ale unei practici, către
ţintele căreia Luna plină din 13 iunie ne-a îndemnat. Puţini vor fi aceia care se vor descurca foarte
bine lucrând cu instrumentele abstracte, la fel cum multi sunt aceia care practică meditaţia, dar
puţini devin adevăraţii beneficiari ai rezultatelor obţinute prin interiorizare. Unii se opresc la
primele rezultate, sunt mulţumiţi că reuşesc să combată stresul de zi cu zi, că reuşesc să se
liniştească şi că probabil îşi ameliorează sau chiar își vindeca anumite afecţiuni ale corpului. Însă nu
acesta este scopul meditaţiei. Pentru că, în special, modifică starea comună trecând-o într-un alt
plan, meditaţia ţinteşte foarte sus în a ne schimba în continuu starea de conştiinţă, iar asta înseamnă
că liniştea sau sănătatea pe care le obţinem şi care, la un moment dat, devin o altă bază, pentru că în
meditaţie trebuie modificate. Meditaţia este drumul continuu către regăsirea perfectă. De aceea
puţini sunt aceia care reuşesc să se menţină pe această cale a efortului continuu. Meditaţia este o
deschidere către necunoscut, iar necunoscutul nu poate fi evaluat decât din aproape în aproape,
decât mergând pe drumul care se adânceşte în structura sa.
Trecând în ziua de 14 iunie, cu Lună în Capricorn, avem de parcurs un aspect destul de
agresiv pentru stabilitatea interioară. Este vorba despre careul dintre Marte şi Pluton, adică dintre
cele două planete care permit accesul la Eul superior prin curajul personal sau lucrarea curajului în
care dorim să ne integrăm pentru a fi învingători, eroici, ce va pune o mare greutate pe individ cu
atât mai mult cu cât în 14 iunie şi Luna care se afla acum în capricorn va trece prin conjuncţia cu
Pluton şi va participa la careul celor doi malefici. Vorbim aici şi despre careul Lunii cu Uranus deci
despre un careu în T pe semne cardinale care pune pe starea afectivă, pe emoţii, pe dorinţe, pe
complexele de inferioritate ori pe cele de superioritate o mare greutate.
Se va face în felul acesta apel la rezultatele muncii. Unele vor fi anulate, dăruite în
străinătate sau pur şi simplu vor fi distruse pentru că ele nu mai sunt văzute, urmărite sau înţelese
aşa cum au erau pe vremea când au fost adjudecate. Sunt vizaţi aici cei tineri sau liderii care sunt
constrânşi acum de acest context social care freamătă din interior să ia decizii rapide pentru a
preîntâmpina o explozie temperamentală, o revoltă sau o modificare în cadrul social care ar duce la
subminarea autorităţii lor sau la slăbirea integrităţii grupului de apartenenţă.
Toate aceste elemente negate poartă amprenta pregătirilor, iar indivizii care sunt înclinaţi
negativ îşi argumentează gesturile prin faptul că sunt prevăzători în fața unor pericole. Pericolele nu
sunt decât în mintea, sufletul şi în gândirea acestora, ei sunt tulburaţi, nu contextul social. Prin
poziţia pe care o ocupă şi prin faptul că exista tendinţa de a se externaliza aceste temeri, grupul de
apartenenţă poate trece şi el, asemenea individului, prin frământări. În felul acesta, un careu poate
pune în dificultate episoade sociale chiar dacă evenimentele nu sunt îndreptate în direcţia aceasta,
chiar dacă episoadele publice au un alt mers, ele ţintesc spre menţinerea unei stări de fapt nu către
răscolire sau frământare. Individul însă se află în căutarea liniştii şi orice opresiune, orice formă de
greutate afectivă, mentală, psihocomportamentală, de orice natură ar fi, atunci când este percepută, i
se construieşte o cale de atac în aşa fel încât cadrul social să confirme faptul că individul este
puternic şi sigur pe el. Acesta va fi şi momentul în care individul îşi va externaliza temerile şi
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constrângerile sale. Aceasta va fi ipostaza în care cadrul social va prelua din grijile individului şi le
va exprima în modul propriu şi după stadiul în care se afla în acest moment.
Individul are nevoie, prin acest careu, să i se spună că este puternic, bun, că arată bine, că şia ales hainele cele mai potrivite, că şi-a ales profesia cea mai bună și, mai ales, are nevoie să i se
spună că rezultatul pe care l-a comportat până acum este ceea ce şi-a dorit şi nu doar atât sunt cele
mai bună rezultate pe care ar fi putut să le comporte abordând demersurile respective.
Dacă în 14 iunie Luna va încerca să găsească o soluţie prin sextilul pe care-l împlineşte cu
Neptun, trigonul pe care Soarele îl împlineşte cu Capul Dragonului în ziua de 16 iunie vine să
confirme faptul că structura emoţională nu pare să fie adaptată schimbărilor rapide de situaţie pe
care le impune din disperare sau dintr-o nevoie acută de stabilitate. Cu alte cuvinte, condiţionările
sau problemele care ne vin din raporturile lui Marte cu Pluton trebuie explorate aşa cum sunt ele, nu
trebuie modificate şi nu constituie o soluţie externalizarea acestora către zona socială indiferent ce
argument am avea, indiferent cât de siguri am fi pe schimbările pe care am putea să le producem
folosindu-ne de relaţii, de energia personală, de acumulările pe care le deţinem ș.a.m.d.
Dacă 16 iunie reprezintă momentul în care avem confirmarea acestui fapt, că lucrurile
pentru a-şi urma cursul trebuiesc lăsate în albia în care sunt, nu scoase de acolo, ziua de 15 iunie
vine să ne ofere indicii despre acest lucru. Prin faptul că, încă de dimineaţă, Lună şi Jupiter vor fi în
opoziţie, dar şi pentru că Luna va fi în careu cu Axa Dragonului. Acest îndemn de a observa care
sunt problemele şi, cu toate acestea, de a le lăsa aşa cum sunt, este unul de bun simţ şi va fi luat în
seamă doar de cei care sunt înţelepţi, maturi, care doresc să rezolve problemele, nu să le transforme
în altele şi mai mari, nu să le preschimbe şi nu să le pună pe umerii altora. De asemenea, întreaga zi
de 15 iunie este o zi de avertizare, de conştientizare ori de descoperire a unor informaţii. Luna în
Capricorn, pentru că se poate detaşa de problemele personale pentru a afla care este natura lor,
explorează din plin toate aceste unghiuri pozitive sau negative care se împlinesc astăzi și care susţin
tot acest demers. În 15 iunie, dacă ideile sunt rătăcite, dacă sunt pierdute ori dacă sunt schimbate, se
întâmplă pentru că în jur avem exemple de viaţă mult mai puternice şi mult mai solide, iar toate
acestea nu vin spre noi acum pentru a fi reproduse, ci pentru a ne informa referitor la experienţele
de viaţă ale altora, pentru modul cum au văzut ei viaţa, cum au interpretat-o, cum au gândit relaţiile
sociale şi care a fost rezultanta. Spre seară, Luna va trece în Vărsător şi, în mijlocul zilei de 16
iunie, nu va împlini niciun aspect, iar asta înseamnă că suntem lăsaţi în voia unei explorări după
propria putere de percepţie, după proprie dorinţă de libertate. Dorinţa de libertate este, de asemenea,
un element important care va face casă bună cu liniştea. Am indicat anterior că, în realitate, liniştea
reprezintă elementul de bază în orice demers pentru cei care doresc să creeze nu să consume. Dacă
doreşti să consumi nu este nevoie de linişte, dacă vrei să creezi, liniştea este un element absolut
obligatoriu, însă una din consecinţele liniştii este libertatea, iar Vărsătorul ştie mai bine decât
oricare alt semn din zodiac să-şi exploreze propria libertate, propria independenţă, să se desprindă
de orice condiţionare pentru a câştiga experienţă şi pentru a menţine o stare de imponderabilitate pe
care nu o poate explica. Asta se va întâmpla şi în prima parte a zilei de 16 iunie când ni se vor
întâmpla în jur tot felul de lucruri care nu au explicaţie, până când Luna, fiind în opoziţie cu Lilith,
îi va duce pe oameni într-o zonă periculoasă. Ori se vor plictisi, ori se vor sătura de atâta
incertitudine și nu vor privi neprevăzutul din ușor ca pe o altă față a diversităţii, ci vor extrage de
acolo doar sămânţa discordiei, adică se vor simţi nesiguri pe tot ceea ce percep şi vor căuta să se
lege de lucrurile pe care le cunosc. Vor reuşi să facă acest lucru însă imensul beneficiu va fi dat
doar de lucrurile care s-au consumat în jurul lor şi care au ţinut de latura nefirească sau care au
sfidat reguli ori ordinea de fapt a lucrurilor. Asta înseamnă, printre altele, a lucra cu elementele
abstracte, adică a conştientiza că există în univers o ordine în care omul, prin expansiunea
conştiinţei va trebui să se integreze. Primul contact cu această ordine, pe de o parte îi spune
individului că se află în legătură cu instrumente abstracte, iar pe de alta îi modifică sfera
particulară, personală în aşa fel încât el nu va mai fi ca înainte. Însă ştim din ezoterism că ceea ce te
schimbă prin cunoaştere te duce spre progres, iar ceea ce nu doreşte să progresezi, nu te va
schimba, ci te va menţine într-o stare lascivă şi acest lucru nu este bun pentru sănătatea spiritului.
Trigonul pe care Soarele şi Capul Dragonului îl vor împlini acum înseamnă oportunitate, de a ne
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deschide pe direcţia pe care am cultivat-o în ultima perioadă. Dacă am cultivat vânt, acum vom
culege furtună, dacă am cultivată dragoste linişte şi pace, acum vom culege înţelepciune.
Pentru că încă ne aflăm în zodia Gemeni şi Soarele nu și-a încheiat încă tranzitul prin acest
semn vom fi tentaţi să simplificăm lucrurile şi să extragem din ceea ce parcurgem o esenţă având ca
reper starea de confort. Ne vom simţi mult mai apropiaţi de ceea ce ne va face să ne simţim bine şi
acest lucru ar putea deveni un inconvenient pentru că prin parcurgerea unui careu dintre Marte şi
Pluton, adică confruntarea cu probleme pe care vom fi tentaţi să le externalizăm, starea de conştiinţă
sau starea de fapt ori de starea de confort se va modifica substanţial, iar acum, când în noaptea de
16 spre 17 iunie şi în dimineaţa zilei de 17 iunie, Luna va în careu cu Saturn şi cu Venus, adică va
complica şi mai mult problemele pe care le-am avut în ziua de 13 iunie vom fi tentaţi să gândim
răsturnat.
Mercur, aflat în mers retrograd prin Rac, care în ziua de 17 iunie va trece în Gemeni, va
predispune la a gândi răsturnat, a inversa valorile sau a judeca lucrurile de la coadă la cap, însă
acum când Luna se află în plin tranzit prin Vărsător şi când împlineşte două careuri, cu Venus şi
Saturn aflate încă în opoziţie, suntem încurajaţi şi de evenimentele sociale să privim răsturnat
lucrurile ca şi cum totul s-a întors cu susul în jos. Sigur, lucrurile sunt însă de scurtă durată, pentru
că trigonul pe care Luna din Vărsător îl va ridica la Capul Dragonului mediind astfel tendinţa
Nodurilor prin Nodul de Sud, prin trecut, prin experienţe, prin pedeapsă, înţelegem că ipostaza zilei
de 17 iunie este una dintre cele mai neobişnuite ale lunii iunie şi practic ne aflăm în ochiul furtunii,
cel care ne spune că lucrurile s-au liniştit şi dacă nu vedem foarte departe cum plutesc în jur casele
pe luciul apei sau oamenii, înseamnă că furtuna s-a oprit, însă nu este aşa. Imediat ce Luna va trece
în Peşti în seara acestei zile lucrurile vor fi din nou răsturnate, însă de această dată vom face altfel,
pentru că avem experienţă, ştim ce înseamnă să fim deposedaţi de bunuri, ştim ce înseamnă să ne
confruntăm cu tulburări de factură afectivă, să pierdem un prieten sau să fim tentaţi să renunţăm la o
realizare socială, ştim ce înseamnă încercare a vieţii, pentru că am văzut în 14 iunie cât de dur poate
fi un episod care este scăpat de sub control. Astfel, în ziua de 18 iunie, când Venus şi Jupiter vor fi
în sextil, chiar dacă Mercur va fi pe gradul anaretic din Gemeni, chiar dacă lucrurile se vor răsturna
din nou, pentru unii revenind la forma iniţială, vom fi mult mai pregătiţi pentru ceea ce va veni spre
noi. Sigur sextilul pe care Venus şi Jupiter îl împlinesc acum poate face un arc peste timp şi ne
poate aduce în faţa unor episoade extrem de fericite şi de binefăcătoare. Luna va fi în conjuncţie cu
Neptun în dimineaţa zilei şi spre seară în sextil cu Pluton situându-se practic la o distanţă agreabilă
şi pozitivă de Pluton în aşa fel încât tot ceea ce ne vine din interior, toate lucrurile care au fost
ascunse până acum, să poată fi puse în aplicare, să poată fi exprimate corect, pozitiv, frumos,
elegant şi să fie în armonie cu toate cele bune care au fost până acum în jurul nostru şi pe care nu leam văzut. Sextilul Venus-Jupiter înseamnă şi câştig financiar, dar şi stabilitate în familie, înseamnă
şi reuşite profesionale, dar şi recunoaştere socială. Toate aceste elemente care ţintesc spre
evidenţierea individului, spre stabilizarea sa nu neapărat spre o revalorizare a contextului social,
sunt extrem de benefice pentru indivizii ambiţioşi sau care au în derulare proiecte ce au ca scop
îmbunătăţirea statului sau a imaginii lor. Toate aceste lucruri vin spre individ pentru a întări
confortul său, de această dată, extins. Nu este important ca acest individ să fie apreciat de
societatea, dar va exista această componentă. Nu este important ca el să primească bani, dar dacă
prin asta se poate dobândi confortul, îi va primi și, deci, totul vine să se construiască printr-un imens
beneficiu pentru individ.
Aceste lucruri constituie un arc peste timp pentru că lucrurile vor sfida mecanismele sociale
cu scopul de a valorifica, de a evidenţia individul. Ele însă nu vor dura la nesfârşit, nu se vor
menţine prea mult, ci vor fi de o maniera negativă sau incompletă pentru persoanele care urmăresc
să fie evidenţiate prin orice mijloc, cu orice preţ şi care şi-au făcut un scop în sine din a-şi revendica
meritele celorlalţi pentru a-şi pune etichetă. Aceste persoane sunt avantajate de sextilul VenusJupiter prin faptul că nu sunt încurajate în acest demers. Sunt ajutate de destin fiind puse la colţ şi în
încercarea acestuia de a-i învăţa că a fura, indiferent prin ce mod, a păcăli, indiferent prin ce
mijloace, va duce la consecinţe negative pentru individul în sine.
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Pentru că această existenţă reprezintă doar o etapă a evoluţiei cosmice, lucrurile acestea care
înglodează spiritul sunt privite de un pasionat de ezoterism ca fiind extrem de periculoase şi cu
conotaţia subtilă a acestui sextil vine să susţină intenţia cosmosului de a-şi regla propriul neajuns.
Un individ care se hrăneşte cu minciună sau care întreţine un astfel de mecanism este pentru cosmos
un neajuns şi acum acesta încearcă să-l regleze. Altfel, mincinoşii pot avea o zi grea, hoţii de
asemenea, nu pentru că se luptă, nu pentru că toată lumea ar putea fi împotriva lor, ci doar li se
arată unde greşesc, ceea ce este pentru starea lor spirituală, pentru evoluţia lor, de un imens
beneficiu,.
În timp ce unii oameni se preocupă de ridicarea standardelor, alţii doresc să-şi hrănească
doar starea de confort, doar nevoia de a ocoli obstacolele importante ale vieţii neştiind ce pierd.
Astfel, dacă ziua de 19 iunie reprezintă, de asemenea, o confirmarea a faptului că anumite lucruri
benefice sunt pe final de ciclu, ultimele lucruri benefice pe care le analizăm aici ne arată că vin spre
noi lucruri noi, că suntem în faţa unor episoade importante şi că abia acum trebuie să facem dovada
cunoştinţelor sau trebuie să dispunem de rezerve necesare pentru a porni la atac. Există o legătură
stranie între zilele de joi şi vineri, între cele de 19 şi 20 iunie pentru că, pe de o parte, atunci când
Luna încă este în Peşti, pentru a împlini faza de Ultimul pătrar, aduce în față temerea de a pierde o
informaţie sau de a fi marginalizaţi, întârziaţi într-un proiect, iar de partea cealaltă, când Luna va
trece în Berbec şi când Soarele şi Mercur îşi vor împlini conjuncţia lor, vom fi în faţa unor episoade
care ne încearcă prin caracterul novator ori prin a ne provoca prin ei revendicări. Ne cerem drepturi,
ne cerem banii înapoi, ceea ce am împrumutat sau cerem ca lucrurile să fie reinventariate,
recalculate, pentru că urmărim să ne menţinem cu orice preţ starea de confort. Faptul că în 20 iunie
Chiron va intra în mers retrograd arată că valorile spirituale vor fi răstălmăcite, iar starea de confort
aici, în această lume, va fi pună pe picior de egalitate cu starea de confort spiritual. Uneori aceste
lucruri sunt în echilibru, adică ocupă, practic, aceeaşi zonă, însă de cele mai multe ori încercările
vieţii, în special cele pe care le-am indicat anterior, aduc o defazare între valorile materiale şi cele
spirituale, în sensul că întotdeauna o încercare ne va face să suferim ori va fi punctată de un
disconfort fizic, psihic sau afectiv, chiar de o afecţiune. De asemenea, pierderile materiale, acelea
care înseamnă dezvelirea unui loc pentru a-l lăsa liber, în ideea că în viitor lucrurile vor fi altfel şi el
va fi umplut cu alte valori, sunt din aceeaşi categorie. Retrogradarea lui Chiron ne va îndemna către
mesajul lui Iisus care ne spune ne golim de toate lucrurile pentru a fi plini cu savoarea sa. El ne va
umple doar atunci când suntem goliţi de prejudecăţi, de ceea ce am acumulat din această lume şi
credem că este decisiv. Venim aici cu o experienţă însă fără să ne dăm seama ne golim de
cunoașterea spirituală pentru a ne umple de cunoașterea acestei lumi. Când un maestru spiritual ne
îndeamnă spre a face o incursiune în acest traseu este imperios necesar să adaptăm mesajul său la
propria existență pentru că această lume este scurtă ca durată, iar importanţa ei nu constă în cât
trăim, ci în calitatea a ceea ce trăim. Aici venim pentru experienţe şi nu trebuie să le permitem
acestora să ne modifice substanţial structura.
Aşa după cum constatăm, alegerea spre care ne îndreaptă acest context astral este una foarte
greu de obţinut. În intervalul 11-20 iunie liniştea este elementul cel mai greu de obţinut. Pornim
chiar din prima zi în când suntem tentaţi să luptăm împotriva unui obstacol, fără să fie necesar acest
lucru, când ar fi foarte simplu să întoarcem capul în altă parte pentru a face ca acesta să dispară,
până în ultima zi când intervenim asupra inventarului pe care-l facem acum cu titlul revendicativ,
când observăm că ceea ce am cumpărat cu bani, nu mai este atât de stabil, ceea ce am plătit ca efort,
ca muncă, nu a fost suficient, ceea ce am considerat că a fost preschimbat într-o valoare echivalentă
nu a fost supus unui proces obiectiv, lucrurile trec printr-o transformare extrem de amplă. Sunt
inversate de două ori şi acest proces de inversiune ne va tulbura foarte mult. Cei care îmbrăţişează
liniştea meditând asupra ideii că liniştea sau Pacea interioară constituie baza celui care doreşte să fie
creator şi un element inutil pentru consumator, va fi cel mai câştigat. Cine are linişte va câştiga în
acest interval, nu va pierde şi oricât de grele vor fi ipostazele pe care le va transforma, de câte ori se
va întoarce spre linişte, de atâtea ori se va reîncărca cu putere, cu forţă, cu puritate, cu înţelepciune,
în aşa fel încât să poată trece peste orice obstacol.
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A TREIA DECADĂ (21-30 iunie 2014)
Explorarea liniştii prin stabilirea reperelor după care funcţionăm
Schimbări în cadrul general. Explorarea limitelor. Dezamăgire. Intuiţia a ceea ce va veni.
Suprasolicitare. Plăcerea de a munci. Perseverenţă. Combustie. Tendinţa de a crede că dorinţele
sunt supraevaluate. Lecţii de viaţă pe ceea ce cerem şi nu primim. Nevoie de sensibilitate. Atracţie
către soluţiile cu aplicabilitate imediată. Deschidere către recomandări. Alungarea liniştii din
cauza grijilor materiale. Înţelegere dezvoltată doar în raport cu obstacolele. Marea problemă a
existenţei personale este aceea că nu avem instrumentele necesare pentru a activa pe zona publică.
Intensitatea liniştii reprezintă indicatorul eficienţei. Acumulări inutile. Refuzul pedepseşte.
Acţiunile lasă urme pe corpul fizic, mental, afectiv sau pe cel social. Un tratament nu mai
funcţionează. Individul este ţinta răzbunării. Destainuri miraculoase. Spovedanie. Evenimente
importante pentru întreaga etapa a vieţii. Liniştea ne apropie de oameni utili. A oferi un sfat sau un
ajutor înseamnă de fapt a avea un noroc. Zgârcenia, invidia, răutatea semne ale unei penitențe.
Comunicare intuitivă cu universul. Tărie de caracter probata prin decizii importante. Caracterul
pozitiv al tradiţiei sporeşte prin linişte. Alegerea reperelor se bazează pe calm, pe Pace.
Ultimul decan al lunii iunie debutează cu trecerea Soarelui în zodia Rac, deci cu împlinirea
solstiţiului de primăvară. Până la finalul lunii, Soarele va avea de parcurs aproximativ 10 grade din
zodia Rac adică suficient de mult încât să avem o experiență solidă, temeinică şi matura pentru a
putea primi cu braţele deschise experienţa deosebită care vine spre noi în luna iulie. Totuşi, acum,
în acest interval, nu ne vom ocupa de anticiparea evenimentelor lunii iulie, ci de ceea ce avem de
îndeplinit acum. Ultimul segment al lunii iunie ne îndeamnă să câştigăm liniştea prin stabilirea unor
repere.
Aşa cum am văzut în intervalul anterior, datorită mersului retrograd al lui Mercur lucrurile
par răsturnate. Această inversarea a valorilor ar putea fi un element de referinţă al întregii luni, însă
el va fi mult mai vizibil şi mai evident în acest ultim interval al lunii iunie prin faptul că suntem
invitaţi să stabilim reperele după care funcţionăm, chiar dacă Luna este pe sfârşite. În mod absolut
firesc, ar fi trebuit ca de la începutul lunii să ne stabilim reperele, însă acum valorile se comportă
răsturnat.
Stabilirea reperelor pentru foarte multi dintre oameni ar putea să pară de-a dreptul inutile.
Nu are rost şi nici logică să ne stabilim reperele la finalul intervalului pentru că în mod firesc ne-am
întreba cum am reuşit să activăm corect până acum fără repere şi dacă am activat corect sau dacă
am reuşit să rezolvăm anumite probleme, atunci reperele nu-şi mai au rostul. Aceste elemente de
referinţă sunt însă foarte importante pentru ceea ce va veni spre noi în a doua partea a anului. În
felul acesta, liniştea are nevoie de rezultate, de idei forţă, de repere pentru a se fixa atât de bine şi de
clar încât individul să facă un simplu apel la o anumită informaţie care este stocată în memorie
pentru că starea interioară sau elementele sociale să se aşeze într-o linişte adâncă sau după criterii
pe care această linişte le-a stabilit anterior.
Acest interval conţine în special unghiuri care se împlinesc cel mai rar la aproximativ 2 ani
de zile, cum este cazul opoziţiei lui Marte cu Uranus, însă cele mai multe dintre ele se consumă
anual, cu excepţia careului pe care Jupiter îl ridică la Axa Dragonului (aspect care se întâmplă
destul de rar) şi, în ultima zi a lunii, împlinirea careul dintre Neptun şi Junon. La fel ca şi celelalte
segmente, unghiurile care se împlinesc acum nu constrâng individul să se manifeste într-o anumită
direcţie, ci-l invită să ia parte la anumite procese sociale, să hrănească anumite raze de lumină pe
care le-a invocat în primele 20 de zile pentru a le stabiliza în fiinţa sa sau pentru a da viaţă unor
demersuri sociale bazate pe linişte, pace, armonie. Faptul că de la începutul acestui interval Soarele
trece în Rac schimba mult cadrul general, vibraţia, se trece de la o energie dinamică, bazată pe
selecţia elementelor după confortul personal, pe îndreptarea atenţiei pe lucrurile care ne înnobilează
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din punct de vedere afectiv. Soarele în Rac înseamnă ataşament faţă de valori şi nu doar atât, ci
explorarea acestora până la o limită greu de închipuit pentru un om care nu a suferit vreodată din
dragoste sau care nu a fost înşelat în încrederea sa cea mai puternică pe care ar fi putut să o dezvolte
faţă de o persoană. Racul aduce această componentă a dezamăgirii prin acţiune, spre deosebire de
zodia situată în trigon față de ea, Zodia Peşti, care aduce dezamăgirea potenţială pe care un individ
ar putea să o dezvolte ca apărare faţă de anturaj.
Zodia Rac ne îndeamnă să ne aruncăm în valorile vieţii, să fim îndrăzneţi, curajoşi şi mai
ales perseverenţi în ceea ce privesc conjuncturile sociale care ar putea să-l ridice pe individ
deasupra condiţiei sale. Racul aduce în contextul astral conştiinţa misiunii, însă nu ajută absolut
deloc în a formula această direcţie, tocmai de aceea există o legătură foarte puternică între ceea ce
predispune Soarele la tranzitul anual prin Rac, cu ceea ce simte un individ care are acest semn
marcant în horoscopul personal. Simte că se întâmplă ceva cu el însă nu poate formula, dar ştie că
dacă se lasă în voia intuiției, paşii îl vor duce în această direcţie. Unii, mai inspiraţi, pot găsi
anumite cuvinte care pot fi tangente la misiune, conduita sau respect, însă toate acestea sunt legate
de un ataşament foarte puternic pe care ar putea să-l aibă faţă de o tradiţie sau faţă de lucrurile care
îi conferă statut prin permanentizare sau prin repetare într-un interval mai mare de timp.
Racul este un semn cardinal şi în general acest mod vibratoriu impune o viteză mare de
acţiune, o rapiditate în a efectua o acţiune sub impulsul unei comenzi. Racul prefera mişcarea înapoi
din cauza faptului că destinul sau este puternic încărcat de o semnificaţie. În general zodia Rac
predispune acţiuni duplicitare, iar nativii care se nasc în acest semn se remarca prin această
trăsătură de caracter, ceea ce ar putea foarte uşor să atragă antipatii. Acest lucru nu este un defect, ci
trebuie privit ca pe o imensă greutate karmică, aceea de a aduna într-un singur semn cel puţin două
destine pe care un astfel de individ şi le-a propus în această existenţă. În felul acesta, tranzitul
Soarelui prin Rac vine cu această duplicitate stranie care-i bulversează pe oameni şi-i încearcă întrun mod atât de complicat încât să nu înțeleagă de ce li se întâmplă anumite lucruri, de ce sunt
avantajaţi, şi apoi de ce pierd lucrurile pe care apuca sa le însuşească sau de care se ataşează.
Acest conflict va fi uşor de remarcat chiar din prima zi a acestei decade când imediat după
ce Soarele va trece în mijlocul zilei în Rac, Luna va avea de împlinit două unghiuri negative, un
careu cu Jupiter şi o conjuncţie cu Coada Dragonului. Asta se întâmplă pentru că dimensiunea
personală va trece în ziua de 21 iunie printr-o combustie. Oameni, în prima parte a zilei, vor arde de
dorinţă şi vor observa că viaţa lor se adânceşte şi mai mult în nemulţumire sau insatisfacţie cu cât se
lasă mai mult în voia dorinţelor. În după amiaza a acestei zile, se vor învinui că şi-au consumat
energia dorind şi vor constata că trecutul este presărat de astfel de ipostaze ajungând la concluzia că
şi-au dorit prea mult şi au primit prea puţin, că au risipit timp important în această direcţie fără să le
vină mintea la cap sau să oprească acest mecanism. În realitate, prima parte a zilei este dominată de
gradul anaretic al Soarelui în Gemeni, aducând la lumina prea multe dorinţe, prea multe pofte, prea
multe ambiţii şi prea multă nevoie de a străluci fără a avea o bază, iar în a doua parte a zilei se va
face o analiză a ceea ce s-a-ntâmplat anterior.
Lucrurile care vin în două etape, delimitate de ipostazele consumate la mijlocul zilei, sunt
incompatibile, singurul element care ar putea să explice este schimbarea de vibraţie ce apare prin
trecerea Soarelui în Rac, adică prin descoperirea faptului că dorinţa şi cătuşele acesteia au o
explicaţie, o justificare, un rost. Nu întâmplător ne dorim un lucru şi nu întâmplător nu-l obţinem.
Asta se poate întâmpla în prima zi a acestei decade, în 21 iunie, când cei sensibili şi înclinaţi
să analizeze viaţa şi să-i descopere secretele ar putea să înţeleagă care este cauza suferințelor.
Lucrurile sunt însă mult mai complicate decât ni se înfăţişează în ziua de 21 iunie şi tocmai de aceea
imediat ce Luna va trece în Taur împlinind un sextil cu Soarele şi altul cu Neptun, va pune foarte
mult preţ pe inspiraţie. Această inspiraţie care se va manifesta cu precădere în 22 iunie va fi în
contradicţie cu informaţiile pe care le deţinem. O parte dintre acestea sunt concluzii ce apar ca
urmare a evenimentelor parcurse în 21 iunie, însă multe vin de pe firul destinului, din săptămânile,
lunile sau chiar din anii anteriori, pentru că se merge mult în trecut, însă intuiţia este un instrument
care nu poate fi îngrădit atunci când informaţia este abundentă. Trigonul pe care Soarele şi Saturn
încep să-l formeze pe acelaşi elemente (apa), imediat ce Soarele a trecut în Rac adânceşte această
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nevoie de inspiraţie, această nevoie de sensibilitate, încurajând individul să fie încrezător în destinul
sau şi puternic prin ceea ce intuieşte, prin informaţiile cu care este inspirat sau prin recomandările
sau sfaturile pe care le primeşte într-un cadru intim, personal ori prin diferite confesiuni primite din
partea cunoscuţilor.
În ceea ce priveşte caracterul personal al acestor unghiuri, zilele de Taur (Luna în Taur),
adică din intervalul cuprins între dimineaţa zilei de 22 iunie şi până la mijlocul lunii de 24 iunie
oamenii vor fi îndemnaţi să gândească cu o altă implicare problemele personale şi să vină cu soluţii
imediate. Când vine vorba de cadrul social, de un apropiat, de cei din jur, vor fi reticenţi sau vor
amâna soluţiile pentru zilele următoare, de după 24 iunie, sau pentru o altă perioadă a anului. Acum,
în special în 23 iunie, când Venus din Taur va fi pe gradul anaretic, vom avea de explorat o parte
neplăcută a personalităţii însă vom fi foarte lucizi şi deschiși pentru recomandări ori către ipostaze
care ar putea să ne imobilizeze către soluţiile pe care le dau sau prin concluziile la care ajungem.
Prima parte a zilei de 23 iunie se va dovedi dură, încărcată de răspundere sau de ghinioane ori
exponente ale unor pericole pe care am crezut că le-am lăsat în trecut. Pe de o parte, Luna va fi în
careu cu Lilith, iar de cealaltă Luna va fi în opoziţie cu Saturn, aducând pedeapsa, ghinionul sau
neputinţa în centrul atenţiei în aşa fel încât evenimentele care conţin aceste direcţii ori aceste energii
să primeze faţă de celelalte evenimente predispuse de unghiurile benefice, respectiv trigonul Lunii
cu Pluton şi sextilul Lunii cu Chiron. Multe dintre aceste direcţii merg spre regretul de a ne asocia,
iar acest regret ne va tulbura atât de mult sufletul, gândirea, structura emoţională ori raporturile
sociale încât ne depărtăm şi mai mult de linişte. Venus anaretic în Taur ne depărtează de linişte prin
griji materiale, prin neputinţa de a vedea că acumulările pe care le-am comportat în ultima vreme
reprezintă elementele cele mai importante care ne sunt necesare în acest an. Nu avem nevoie de mai
mult, ceea ce deţinem deja este ceea ce ni se va cere din partea destinului să consumăm, să ardem,
să punem la dispoziţia celorlalţi în următoarele luni.
Careul pe care Jupiter îl va ridica la Axa Dragonului înseamnă încercare existenţială. Faptul
că jupiter este în mers direct prin Rac scoate în evidență o energie sănătoasă, o înţelegere corectă şi
precisă a contextului astral, iar prin careul pe care-l face la Axa Dragonului, această înţelegere este
aplicată obstacolelor care ne apar în cale. Aceste obstacole nu sunt noi şi nu apar acum dintr-odată,
ci ele au fost dintotdeauna desfăşurate la picioarele noastre însă abia acum le vedem în acest mod.
Prin faptul că Venus, în mijlocul zilei de 23 iunie, va trece în Gemeni, ne va îndemna să înclinăm
balanţa către informaţii, adică să considerăm că marea problemă a existenţei personale este aceea că
nu avem instrumentele necesare şi mai ales că nu dispunem de avantajele date de prerogativele unei
funcţii, al unui statut social ori de beneficiile pe care ar putea să le comporte confortul material ori o
anume libertate sau mobilitate în ceea ce priveşte schimbul de valori.
Cei care sunt sensibili, care se deschid către valorile spirituale, vor căuta să înţeleagă cum
anume aceste probleme pe care le-am avut tot timpul la picioare, dintr-odată devin importante şi de
ce informaţiile care ne-au constrâns până acum devin dintr-odată elemente de referinţă în
desfăşurare destinului. Aceste lucruri vor avea, nu doar în ziua de 23 iunie, ci de-a lungul întregii
luni iunie şi o parte din luna iulie, o mare greutate prin faptul că de răspunsurile pe care ni le vom
da va depinde starea de confort sau chiar liniştea. Careul lui Jupiter cu Axa Dragonului combate
liniştea şi ne îndeamnă să ne învinuim de realizările profesionale pe care nu am reuşit să le
comportăm până acum. Aceste eşecuri sunt puse pe seama unui deficit de înţelegere, pe seama unor
carențe legate de bogăţia personală, de abundenţa patrimoniului personal sau chiar de anumite
puteri pe care să le preluăm de pe arborele genealogic. Mulţi vor invoca informaţia genetică, o
anume abilitate care se transmite din generaţie în generaţie sau chiar absența acestora. Careul lui
Jupiter la Axa Dragonului înseamnă mult mai mult decât o informaţie genetică. Ea se referă la o
informaţie care ne vine pe linia părinţilor în combinaţie cu elementele particulare ale destinului
personal, deci ceea ce am ales să manifestăm în această existenţă. Combinaţia între experienţele
personale construite de-a lungul a mai multor vieţi şi ipostaza primită prin informaţie genetică în
acest moment, în această existenţă, crează premizele unicităţii, a unei informaţii genetice care
acţionează în mod unitar şi care va fi acum evidenţiată prin neajunsurile ei şi susţinută de contextul
astral, în special de careul lui Jupiter la aşa Axa Dragonului. Cu alte cuvinte acum vedem ceea ce nu
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putem face, ceea ce trebuie să ne dezvoltăm şi aceasta conştientizare va fi neplăcută. Faptul că
Venus trece prin acum prin Gemeni ne îndemnă să căutăm soluţiile cele mai simple să ne asociem
cu oamenii care ne pot oferi răspunsuri gata elaborate considerând că prin concluziile lor, prin
darurile pe care le primim de la aceştia, umplem un gol. În realitate, careul pe care Jupiter şi axa
Dragonului îl împlinesc ne îndeamnă către experienţe de viaţă pe care frecvent le ignorăm, le
anulăm sau de care fugim cu insistenţă. Pentru că avem acum beneficiu de a traversa aceste
ipostaze, când Jupiter se află în exaltare (Rac) înţelegem că dispunem de întregul bagaj spiritual, de
întreaga forţa energetică, de premizele folosirii unui fond informaţional la un nivel foarte înalt
pentru a contrabalansa un neajuns foarte înalt care ar putea să vină fie din destinul personal (suita
existențelor personale) fie de pe arborele genealogic al părinţilor din această viaţă.
Ca şi în ipostazele anterioare, liniştea reprezintă elementul de referinţă al acestor demersuri
astrale şi indicatorul care ne va spune în permanenţă dacă suntem pe calea cea bună. Racul este un
semn cardinal şi toate acţiunile pe care le prezintă el conţin un nerv, o forţă concentrată şi cer
rezolvare rapidă. Calmul pe care-l vedem la nativii din zodia Rac reprezintă modul în care ei se
ascund de ipostazele sociale în care să-şi demonstreze forţa. Atunci când o fac sunt aprigi,
necruţători şi refuză să se oprească. La fel se va întâmpla şi acum. Pacea şi liniştea înseamnă refuzul
de a exterioriza trăsături negative ale caracterului pe care orice fiinţă care are un corp aici în această
lume le deţine. Cei mai mulţi vor conştientiza că sunt conduși de mânii, de orgolii ori de vanităţi pe
care nu și le-au putut controla. Acum, prin careul lui Jupiter la axa Dragonului, vor fi tentaţi să le
afişeze prea mult, să le desfăşoare într-un cadru nepotrivit şi în zilele de Taur, adică pornind din
dimineaţa zilei de 22 până în mijlocul zilei de 24 iunie, toate aceste observaţii sau înţelegeri vor fi
extrem de binefăcătoare pentru cadrul intim al individului.
În momentul în care vom depăşi ora 14:07, când Luna va trece în Gemeni, în ziua de 24
iunie, lucrurile vor intra într-un alt con de vibraţie. Vom observa că vom fi mult mai interesați de
lucrurile superficiale, vom fi mult mai deschişi faţă de lucrurile care nu au importanţă, vom dori să
ni le însuşim în ideea că, daca tot contează numărul şi nu conţinutul, atunci să ne lăsăm în voia
acestui deziderat şi să acumulăm valorile materiale aici pentru a rezista unor complicaţii de factură
socială. Din nefericire, în acest curs nu ne vom proteja de lucrurile care vor veni spre noi în 25
iunie. 25 iunie va fi o zi destul de grea pentru cei care sunt fluşturatici, care nu au un scop în viaţă
sau care refuză să se încarce cu răspunderea unui destin responsabil.
În 25 iunie Marte şi Uranus îşi vor împlini opoziţia pe care o formează de ceva vreme pe axa
Berbec-Balanţă, ceea ce va pune o mare greutate pe relaţii. Relaţii încercate acum devin relaţii de
destin. Dacă nu am avea Axa Dragonului pe zodiile Berbec-Balanţă atunci raporturile complicate în
ceea ce privesc relaţiile sociale sau cele profesionale ar trece printr-o criză care s-ar stinge în
momentul în care unghiul negativ dintre Marte şi Uranus la rândul său s-ar stinge. Acum însă
complicaţiile au o altă greutate, una atât de mare încât se vor îndrepta către o zonă asupra căreia nu
am lucrat niciodată în această viaţă indiferent de vârsta pe care o avem. Opoziţia lui Marte cu
Uranus pe axa Berbec-Balanţă va fi susţinută în direcţia sa negativă, complicată sau periculoasă de
careul pe care Jupiter îl face la Axa Dragonului, de refuzul individului de a-şi construi un destin
glorios. Acum sunt încercaţi oamenii pe greşelile lamentabile pe care le-au făcut şi nu oricum, nu
haotic, ci pe acele ipostaze pe care prin decizii importante ar fi putut foarte uşor să încline balanţa.
Cei care au refuzat să încline balanţa binelui, care au refuzat să-şi folosească forţa fizică, efortul,
munca lor sau cunoştinţele pentru a sporit binefacerile grupului sau pentru a pune în valoare
comunitatea vor fi acum constrânşi să repete această scenă, această întâmplare însă fără a li se oferi
posibilitatea de a finaliza sau de a compensa în vreun fel eroarea anterioară. Pur şi simplu sunt
umiliţi în public, sunt expuşi sunt daţi exemple de eroare, de gafe monumentale, iar acest lucru va
pune o mare greutate pe modul cum se raportează individul la comunitate. Acest element este întărit
şi de tranzitul Lunii prin Gemeni pentru că încă din dimineaţa zilei de 25 iunie Luna va ridica un
careu la Neptun şi va pune o mare greutate pe modul cum selectam acele atitudini sau informaţii pe
care să ne bazăm în confruntările care vin spre noi la lumina zilei. Nimic nu ne va ajuta, vom fi
singuri în faţa unui adversar care nu va lovi neapărat prin abundenţa de replici ori mişcări, nu va
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impresiona prin numărul demersurilor negative, ci va şoca prin faptul că va lovi în punctul cel mai
sensibil, iar acest lucru nu va fi uitat niciodată în timpul acestei vieţi.
Careul lui Jupiter la Axa Dragonului va intra într-un con benefic doar în zilele de Taur,
pornind din dimineaţa zilei de 22 iunie până în mijlocul zilei de 24 iunie. În afara acestui interval
vibraţia acestui unghi va fi destul de dură, iar ea va primi accente grave în ziua de 25 iunie, lezând
individul sau chiar lovindu-l la propriu şi lăsându-i urme pe corp aşa cum el a lăsat urme prin
dezamăgire sau poate concrete pe corpul social. Dacă invocăm motivul regretul atunci am spune
prea puţin, dacă invocăm motivul evenimentelor grave atunci am spune prea mult. Sfera acţiunilor
predispuse de opoziţia lui Marte cu Uranus, având ca fundal careul lui Jupiter la Axa Dragonului,
urmăreşte să lase un semn adânc în conştiinţa individului, iar daca această conştiinţă nu este
suficient de rafinată, distinsă să lase o urmă pe corp, pe zona cea mai vizibilă, aceea care este tot
timpul în centrul atenţiei unui individ pentru a nu uita niciodată ceea ce a refuzat să facă cu bună
ştiinţă pentru ceilalţi. Cât Luna va fi în Gemeni, oamenii îşi vor vorbi urât, vor folosi cuvintele întrun mod neadecvat şi nimic din ceea ce vor auzi în jur nu le va conveni. Pe de o parte, în 26 iunie,
Luna va fi în careu cu Chiron şi un tratament ar putea să nu mai dea rezultate, visele să fie bizare,
iar somnul să nu mai odihnească, iar prin conjuncţia Lunii cu Mercur orice încercare de a înţelege
sau de a descoperi esenţa lucrurilor, de a surprinde adevăratul motiv pentru care ceea ce ni se
întâmplă va fi trecut în planul social sau răsturnat. Soluţiile care ne vin acum nu sunt corecte, nu
sunt bune şi nu avem cum să facem nimic pentru a le schimba. Trecerea Lunii în Rac în 27 iunie, la
puţin timp de la miezul nopţii, va încerca să tempereze puţin nota gravă şi agitată, dinamică şi
periculoasă care este îndreptată împotriva individului. Lucrurile iau însă o nouă întorsătură pentru
că Luna este lezată de conjuncţia cu Mercur, deci informaţiile vor fi răsturnate și vor avea o
puternică remanență asupra individului. Astfel, vom intra în Lună nouă care se va împlini la
mijlocul zilei de 27 iunie cu concluzii greşite, cu impresii greşite despre oameni sau cu atitudini
refractare faţă de societate. Nu vom fi deschişi să învăţăm ceea ce ne invită societatea, ci ne vom
face planuri de răzbunare împotriva individului sau a grupului care ne-a umilit ori ne-a înlăturat
dintr-o poziţie.
În mod firesc, această Lună nouă din 27 iunie ar trebui să-i aducă individului o rază de
speranţă pentru că ea se împlineşte în aplicaţia trigonului dintre Lună şi Neptun şi ştim că, anterior,
când Luna se afla în Taur, prin sextilul pe care l-a împlinit cu Neptun, oamenii au fost încurajaţi să
aibă încredere în intuiţiile care îi cuprind sau să fie cu adevărat inspiraţi cu lucruri valorase pentru
ei. Acum se încearcă din nou reeditarea acelor episoade, însă Luna nu beneficiază de cadrul
abundent care a venit spre noi în zilele de Taur (Luna în Taur), ci este constrânsă să folosească, de
asemenea, intuiţii, informaţiile pe care le-a primit în acea perioadă. Pentru unii lucrurile acestea
sunt puţine ca număr, dar valorase, însă este important că beneficiază de ceva, că nu sunt sărăciţi în
totalitate, că nu sunt marginalizaţi din toate mediile şi că într-un fel se pot bucura de anumite
beneficii chiar dacă nu la nivelul aşteptărilor pe care le au.
Luna nouă din Rac îi îndemna pe oameni să spere în mai bine, chiar dacă realitatea
înconjurătoare este dură. Nu trebuie să uităm că zodia Rac vine cu această ambivalență care nu arata
duplicitate sau dualitate, aşa cum se întâmplă cu alte zodii de această factură, ci anunţă faptul că se
urmăreşte împlinirea unui demers pe două fronturi ori că sunt duse în spate două probleme foarte
grave. Oamenii vor urmări să-şi rezolve problemele, indiferent cât de grave sunt, cu ambiţie şi
orgoliu şi nu vor accepta recomandarea venită din jur în a-şi diminua aceste porniri negative. Astfel,
în 28 iunie, când Lună şi Pluton vor fi în opoziţie, vor avea parte de un final, de un sfârşit, de un
episod care le va spune: Până aici a fost drumul. De acum trebuie să mergi pe o altă cale..
Lucrurile vor fi complicate pentru că finalul acesta nu înseamnă rezolvarea problemelor, ci doar o
diversiune a destinului pentru a-l trezi pe individ în a înţelege că anumite lucruri au nevoie de pace,
de linişte, de temperare ambiţiilor sau mâniilor pentru a fi rezolvate. Cei care doresc să-şi rezolve
probleme, trebuie sa se tempereze, să se liniştească, nu să se adâncească si mai mult în programe
negative, gen mânii îndreptate împotriva partenerului de viaţă sau promisiuni agresive făcute cu
scopul de a submina autoritatea unui individ sau a unui grup. Lucrurile acestea nu au rezultate
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benefice şi devin instrumente de lucru doar în cazul unui individ sau al unui grup care are trecut în
destinul sau acest lucru.
În 28 iunie, Mercur va fi în trigon cu Capul Dragonului, iar Luna, prin împlinirea
trigoanelor cu Saturn şi respectiv Chiron, va face din nouă apel la întâmplări marcante care s-au
derulat în vara anului 2013 când s-a împlinit tripodul pe semnele de apă. Partea afectivă a fiinţei,
informaţiile de factură afectivă, sunt prioritare acum şi vom înclina mult balanţa în favoarea
acestora chiar dacă ele nu sunt clare, chiar dacă nu sunt limpezi şi nici atinse de linişte. Mercur
retrograd în Gemeni invoca motivul dreptăţii pentru a fugi de justiţia orientată împotriva sa, iar
oamenii aflaţi sub imperiul acestor energii vor greşi, se vor destăinui faţă de cele mai nepotrivite
persoane, vor spune secrete ale vieţii lor şi în felul acesta se vor compromite în mod iremediabil.
Acest lucru se întâmplă pentru că Luna nu doar participa la piramida de apă cu Saturn şi Chiron,
adică nu doar invocă motivul inspiraţiei pentru a se vindeca, ci se eliberează de aceste probleme
care înseamnă practic, prin eliberare, vindecare, în văzul tuturor, adică se implică în careul în T cu
Luna în focar împreună cu Marte şi Uranus. A ne destăinui în această perioadă înseamnă vindecare,
însă nu avem înţelepciunea necesară să facem acest lucru faţă de cele mai potrivite şi calificate
persoane în acest sens.
În faţa acestui episod complicat, care va părea unora mult mai dur decât ceea ce s-a
consumat în 25 iunie, oamenii se simt marginalizaţi şi abandonaţi de soarta bună. În realitate, eşecul
acestei zile este pregătit din timp, iar ipostaza zilei de 25 iunie are un rol important în a compromite
un individ şi anume, persoanei căreia i se destăinuie pentru a se elibera de o problemă şi a se
vindeca de o nemulţumire îi este trezit interesul încă din 25 iunie. Cu alte cuvinte, lucrurile iau
înfăţişarea unui demers complicat sau al unei conspiraţii care are din loc în loc mici debuşee prin
care individul înţelege că dacă are un secret, nu va trebui să-l spună oricui, ci să şi-l transforme pe
acesta prin practica spirituală ori prin procedeele legate de tehnicile ezoterice, într-o energie
benefică. Unii vor înţelege că soluţiile viitorului, tocmai pentru că acum au fost loviţi într-un mod
atât de dur şi drastic, sunt acelea de a transforma defectele în calităţi ori de a-şi pecetlui gura să nu
mai povestească absolut nimic nimănui. Acest lucru nu este posibil pentru că promisiunile făcute pe
mersul retrograd al lui Mercur nu ţin, cu atât mai mult cu cât Mercur se află în Gemeni şi va face ca
vorba să zboare mult mai repede decât pe alte tranzite ale sale. În felul acesta, Luna nouă din Rac va
crea direcţii foarte importante pe care oamenii le vor explora din abundenţă în următoarele două
săptămâni, urmând ca pe baza concluziilor sau prin experiențele pe care le vor prefera în acest
interval să fie modificaţi sau schimbaţi pentru o viaţă întreagă.
Lucrurile care se întâmplă în acest interval (21-30 iunie) impregnează conştiinţa individului
atât de mult încât nu le va uita o viaţă întreagă. Unii care se ataşează mai uşor de anumite elemente
ale destinului personal, care îşi inventariază sau îşi reinventariază evenimentele vieţii, vor reveni
des la episoadele de acum, atât la acelea din 25 iunie, cât şi la cele din 28 iunie sau la cele din 29
iunie, când Venus va fi în conjuncţie cu Junon, considerând, pe de o parte că au pierdut oameni în
care au avut încrederea împărtăşindu-le secrete care au zburat apoi pe stradă, dar de partea cealaltă
şi-au descoperit noi relaţii, au reuşit să-şi construiască o întreagă reţea de cunoştinţe, amici sau chiar
prieteni pe care se vor baza în viitor. Lucrurile sunt complicate şi nu pot fi inserate într-o prezentare
generală aşa cum facem aici, însă doresc în mod insistent să invoc motivul liniştii ca reper
important al progresului în toate aceste episoade pe care le traversăm. În 29 iunie, când Venus şi
Junon sunt în conjuncţie şi când descoperim că a pierde un prieten înseamnă a face altuia un loc şi
mai bun, şi mai fidel, şi mai matur, şi mai pregătit pentru stadiul în care suntem acum, Soarele şi
Neptun sunt în trigon şi, chiar dacă Neptun este retrograd şi ar putea să manifeste o anume duritate
în a ne îndrepta spre un anumit segment pe care trebuie să ni-l însuşim, vom fi din nou îndemnaţi
spre sensibilitate față de informaţiile care plutesc în jur, față de recomandări, față de sfaturi, să nu
mai fim atât de aroganţi sau reticenţi la indicațiile pe care cei în jur le oferă benevol, ci să
înţelegem că, într-o lume egoistă, a oferi un sfat sau un ajutor înseamnă de fapt a avea un noroc
imens, acela de a comunica cu universul.
Universul este acela care sfătuieşte, care consolează, care ajută sau care îmbogăţeşte
patrimoniul unui individ cu informaţii ori concret cu alte valori. În felul acesta zilele de Rac (Luna
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în Rac) cuprinse între miezul nopţii de joi spre vineri (26 spre 27 iunie) şi mijlocul zilei de 29 iunie
reprezintă o adevărată furtună pentru indivizii care nu sunt pregătiţi să parcurgă evenimente
puternice. Întregul interval ne încearcă foarte mult pe descoperirea motivaţiilor pentru linişte. Avem
nevoie de repere, de motivaţii, de puncte de referinţă în destinul personal şi am spus: „Mi s-a
întâmpla acest lucru, dar am reuşit să-l depăşesc, Am fost încercat cu acest lucru, dar nu mi-am
pierdut încrederea, sinceritatea, verticalitatea sau credinţa”.
Aceste elemente sunt greu de evaluat, apreciat sau stabilizat pentru un individ care nu are
astfel de repere, pe care nu le-a adus niciodată sau care urmăreşte să-şi trăiască viaţa prin simţuri,
aşa cum ne îndeamnă această societate periculoasă. În seara zilei de 29 iunie, când Venus şi Neptun
vor fi în careu, mulţi vor înţelege că recomandările sau inspiraţiile care vin din jur (trigon SoareNeptun) sunt mai mult cu titlul general pentru că atunci când sunt particularizate ele se selectează
atât de mult, încât să rămână doar acelea care acuză individul pentru greşelile pe care le-a făcut sau
partenerii de dialog ori partenerii sociali că nu au fost aleşi corespunzător. Careul lui Venus la
Neptun înseamnă dezamăgire care nu poate fi împărtăşită. De altfel, după episodul din 28 iunie
puţini vor fi aceia care vor avea în continuare încredere într-un consilier sau într-o persoană care
pune întrebări despre viaţa intimă a celorlalţi. Lucrurile sunt atât de agresiv îndreptate împotriva
vieţii intime încât numai cei care sunt sinceri, deschişi care nu au prea multe lucruri de ascuns, ci
doar multe de explicat, de împărtăşit ori de oferit, vor face faţă. Neptun şi Junon spre finalul lunii
vor fi în careu, pentru că Venus şi Junon sunt în conjuncţie, iar problemele relaţiilor complicate,
problemele sincerităţii în relaţii va deveni una de factură social. Oamenii vor spune Trăim vremuri
complicate şi acest lucru va fi explicat prin diferitele ipoteze pe care le-au comportat în a această
perioadă. Fiind atât de pătimaşi şi atât de subiectivi ei vor
greşi pentru că nu vor aduce în discuţie toate ipostazele pe
care le-au parcurs, ci doar acelea care au lăsat răni pe corp sau
suflet.
Lumea nu poate fi caracterizată doar de lucrurile pe
care un individ prefera să şi le amintească într-o anumită
ipostază în consonanţă cu ceea ce trăieşte la un moment dat.,
ci ea este caracterizată de mult mai multe elemente, atât în
ceea ce priveşte viaţa particulară, deci de elementele
subiective, cât şi de dimensiunea socială. În felul acesta,
ultima decadă a lunii iunie ne cere în mod imperios să ne
stabilim repere, să ne restabilim liniştea, tot ceea ce am
comportat, ceea ce am risipit în ultimele zile, vom risipi. Abia
spre finalul lunii vom înţelege de ce lucrurile sunt răsturnate şi
de ce avem nevoie de repere, adică de a stabiliza ceea ce am
acumulat pentru că liniştea o dobândim prin inspiraţie, prin
supraveghere din subtil sau prin alimentarea unui mecanism
subtil foarte complex în care destinul personal se întrepătrunde
cu informaţia genetică pe care am primit-o de la părinţi în aşa
fel încât să ne îndrepte către lucrurile care ne înnobilează, nu să ne depărteze de ele. Această linişte
trebuie să-l facă pe individ să aibă mai multă încredere în el şi să nu considere că întreaga sa
existenţă este acum modelată de cele câteva întâmplări, fie ele şi foarte dure din ultima perioadă.
Existenţa unui individ este o construcţie foarte complexă care nu poate fi caracterizată de cele
câteva episoade care s-au consumat în ultima vreme. Cei care aleg să gândească aşa vor fi mult mai
aproape de linişte şi alegerea reperelor va fi destul de simplă pentru ei, ajutându-i în felul acesta şi
pe cei din jur care sunt mai rătăciţi ori mai leneşi în a se stabiliza pe o cale.
În luna iunie avem neapărată nevoie de linişte pentru că integritatea structurilor subtile, a
sufletului, a energiilor pe care le vehiculăm, se sprijină foarte mult pe intensitatea cu care dorim să
ne apropiem de Pace, dar și, în egală măsură, pe modul cum ne-o însuşim.
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IULIE
CĂUTAREA LIBERTĂŢII
REPERE ISTORICE NEGATIVE

REPERE ISTORICE POZITIVE

· 1649 – O armată de 20 de mii de protestanți englezi · 1736 – Prima operație reușită de apendicită (C. Amyand)
sosește în Irlanda sub conducerea lui Oliver Cromwell și · 1775 – Războiul american de independență (până în
înfrânge insurecția de aici, comițând atrocități de mari 1783);
proporții. Masacre similare s-au petrecut și în alte zone.
· 1787 – Răscoala orezului în Japonia, una dintre cele mai
grave răscoale tărănești care s-au desfășurat în această țară
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
1. Cele patru legaminte – Don Miguel În "Cele Patru Legăminte", Don Miguel Ruiz ne arată cum apar
convingerile noastre limitate, care ne răpesc bucuria de a trăi şi
Ruiz
ne fac să suferim inutil şi continuu. Având la bază înţelepciunea
toltecă straveche, "Cele Patru Legăminte" reprezintă un puternic
cod de conduită care ne poate transforma rapid viaţa,
permiţându-ne să experimentăm libertatea personală, adevărata
fericire şi adevărata iubire.
Continuând tradiţia lui Castaneda, Ruiz distilează esenta
înţelepciunii toltece, definind în mod clar şi impecabil ce
înseamnă să trăieşti ca un luptător pentru pace în lumea
modernă.
(http://www.eusunt.ro/carte-Cele-patru-legaminte~171/)
2.Anna Karenina – Lev Tolstoi
Cu o ultimă ecranizare în 2012, Anna Karenina este cu
siguranţă cel mai cunoscut roman emanat de către literatura rusă.
[…] Anna Karenina este un studiu extraordinar de fin al
sentimentelor umane: iubire, ură, speranţă, gelozie, disperare,
milă Materialul de studiu este povestea a două iubiri: una
între Ana Karenina şi contele Vronksi – o iubire vinovată (na, Ana
era femeie măritată, la casa ei), dramatică, iar cealaltă între
Levin – un intelectual pasionat de viaţa rurală şi Ekaterina
Șcerbațkaia zisă şi Kitty. Este o relaţie în aparenţă liniştită,
familială, însă, în esenţă, pe măsură ce avansăm în roman,
lucrurile se complică pentru că intelectualul Levin caută să
găsească răspunsuri problemelor ce măcina lumea rurală
contemporană lui [..]. Fără îndoială, Anna Karenina este
Everestul artei literare.”
(http://www.vinland.ro)
UN FILM...
The Fountain (2006) – regie Darren
Aronofsky
(Hugh Jackman, Rachel Weisz)

“The Fountain este o odisee despre lupta de un mileniu a unui
barbat de a salva persoana pe care o iubeste. Calatoria lui incepe
in Spania secolului al XVI-lea, unde conquistador-ul Tomas Creo
porneste in cautarea Copacului Vietii, cel despre care legenda
spunea ca ofera viata vesnica celor care beau din seva lui. In anul
2000 Tommy este un om de stiinta ce incearca sa lupte cu
cancerul care ii ucide sotia, in timp ce in secolul al XXVI-lea Tom
este un astronaut care incepe sa desluseasca misterele vietii care
l-au consumat mai bine de un secol. “
(http://www.cinemarx.ro)
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PRIMA DECADĂ (1-10 iulie 2014)
Explorarea libertăţii de a gândi
Risipă. Schimbări de situaţie. Dorinţele tulbură. Îndemn la normalitate. Nevoie de perspectivă.
Agitaţia devine periculoasă. Transformare prin muncă. Disciplină. Dorinţa de acumulare. Reacţii
necuviincioase. Dezamăgire. Neputinţa de autoevaluare. A pune o greutate şi mai mare pe soluţii
înseamnă a complica lucrurile. Efortul este evaluat după calitatea rezultatului. Stima de sine ca
bază în stabilitatea socială. Umilinţa. Muncă suplimentară. Suferinţa înnobilează. Talentele se
deblochează. Plăceri vinovate. Tentaţia câştigului uşor. Compromisul este periculos. Imprudență
prin libertate de expresie. Sancţiune pe acţiuni anterioare în care frumosul a fost transformat în
urât. Şoc provocat de informaţii. Distrugerea frumosului din necunoaştere. Înţelegerea diferenţei
dintre a impresiona şi a şoca. Acces la vindecare prin soluţionare. Renaştere. Liberate de expresie
cu care ne întâlnim foarte rar în viaţă.
Luna iulie ne deschide noi posibilităţi de a ne pune în valoare oferindu-ne şansa de a alege
libertatea. Pe cele trei tronsoane pe care le analizăm în luna iulie această libertate se va distribui pe
trei segmente ale sale. În prima decadă avem de-a face cu libertatea de a gândi, în a doua cu
libertatea de a simţi şi în ultima cu libertatea de acţiona.
Debutul primei decade se realizează cu Luna în Leu şi nu oricum, ci împlinind trei sextile:
cu Marte, cu Mercur şi cu Capul Dragonului. Marte şi Capul Dragonului sunt în continuare foarte
aproape unul de celălalt, astfel că sextilul Luna-Marte, împlinit la puţin timp de la intrarea în acest
interval şi sextilul Luna-NN vor fi integrate, în acest început de lună, în aceeaşi categorie,
îndreptându-i pe oameni să gândească liber, chiar dacă de această dată nu vor reuşi. 1 iulie este ziua
în care Mercur este static până la 15:45, după care îşi începe mersul său direct, revenind dintr-o
retrogradare de aproximativ trei săptămâni. În felul acesta, prima zi a intervalului devine o zi a
risipei, a răsturnărilor de situaţie, a demersurilor răstălmăcite şi asta din dorinţa individului de a face
viaţa mai bună sau de a o schimba după cum şi-a dorit dintotdeauna. Dorinţa este cea care ne
tulbura cel mai mult în acest început de lună şi nu oricum, ci prin ideile pe care nu am reuşit să le
implementam în ultimele trei săptămâni. Din nou se va face apel la trecut, din nou se va face apel la
acea mândrie de a fi, la demnitate sau la statutul pe care îl poate obține un individ prin profesia,
rangul în societate, ori vârstă. Mercur, cât a fost retrograd din Gemeni, adică de pe 17 iunie încoace,
a bulversat zona în care este plasat patrimoniul personal, indiferent că este vorba despre un plan al
ideilor sau un plan concret, acela al valorilor materiale, ele au fost răstălmăcite, răscolite sau expuse
în aspectul lor vulnerabil. Oamenii au înţeles că ceea ce cumpără cu bani nu este definitiv, ci
lucrurile se pot răsturna, pot să parcurgă modificări în conţinutul lor, în modul cum sunt ele aşezate
sau cum îşi vor îndeplini obiectivele finale. Astfel, prima zi a decadei pe care o analizăm este
apăsătoare şi ea îl va îndemna pe individ să revină la o normalitate pe care nu o mai cunoaşte cu
simţurile. O cunoaşte ca informaţie ori că finalitate, dar nu o simte la fel pentru că în ultimele trei
săptămâni retrogradarea lui Mercur l-a pus pe individ la o prea mare încercare pentru ca acum să
mai judece lucrurile aşa cum ar fi trebuit. Ştim că Luna în Leu încălzeşte sentimentele însă de
această dată le schimba calitatea pentru a fi în consonanţă cu destinul personal. Din nou atingem
ipostaza în care Luna mediază tendinţa Nodurilor, iar asta înseamnă că acolo unde va interveni
motivul personal, subiectivitatea sau chiar o doză de egoism, acolo avem de-a face cu demersuri
care ne smulg simţurile din informaţii greşite sau care s-au adresat unui sector limitat, acela al
perioadei de retrogradarea a lui Mercur.
Nu trebuie să gândim acum prin ceea ce ni s-a-ntâmplat în ultimele trei săptămâni, ci
trebuie să trimitem gândul mult mai departe, să-l facem mult mai curajos, mult mai îndrăzneţ pentru
a obţine beneficii, nu pentru a strica ceea ce am reuşit să protejăm cu atât de mare efort.
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Zilele de Fecioară (Luna în Fecioară) sunt zile foarte periculoase pentru cei care nu doresc
să se desprindă de beneficiile, nemulţumirile ori tristeţile ultimelor trei săptămâni. Dacă în prima zi
lucrurile nu sunt atât de vizibile în aspectul lor agresiv, în ultima zi de Fecioară, adică în 4 iulie,
când Soarele împlineşte o opoziţie cu Pluton, conjuncturile sociale negative se vor precipita aşa de
mult încât să se fragmenteze ori pur şi simplu să se rupă în mod violent de roca mamă, de grupul de
apartenenţa sau de familie, adică de elementul care până acum i-a oferit stabilitate. Înţelegem de
aici ca agitaţia pe care o aducem cu noi în aceste zile din perioada retrogradării lui Mercur, adică
din ultimele trei săptămâni, devine extrem de periculoasă, pentru că se combină cu situaţii care au
nevoie de luciditate, care pun accentul pe gândirea limpede, pe disciplină, nu pe atitudini retrograde,
recalcitrante, revendicative sau arogante. Zilele de Fecioară (Luna în Fecioară) sunt zile de muncă,
însă munca săvârşită va fi supusă unui proces de transformare în ceea ce privesc ideile, schema de
lucru sau chiar obiectivele pe baza cărora aceasta este realizată. În prima zi de Fecioară (Luna în
Fecioară) Luna va avea de împliniţi o opoziţie cu Neptun şi fiind în careu cu Junon şi Venus, care
încă îşi mai desfăşoară conjuncţia lor pe zodia Gemeni, Luna va împlini, practic, un careu în T ce va
avea ca focar conjuncţia de pe Gemeni dintre Venus şi Junon. Motivul disciplinei va fi înserat în
mod agresiv în această zi, însă nu de comunitate, ci de individ prin temerile pe care le are, faţă de
rezervele fizice sau materiale care s-au împuţinat sau faţă de golurile informaţionale ori lipsurile în
ceea ce priveşte cultura sau educaţia sa. Se simte motivat să acumuleze mai mult şi din această
cauză se va îndrepta către oameni care vor încerca să îi răspundă pe cât de clar va putea să pună
problema.
În această a doua zi a luni iulie claritatea mesajului va fi una dintre cele mai mari probleme.
Dacă oamenii vor judeca limpede vor putea să facă apel la situaţiile care nu sunt urgente acum şi
vor pune o greutate pe evenimente sociale în sensul ca le vor forţa pe acestea să se deplaseze într-o
direcţie anume, chiar dacă nu le-a venit timpul, lăsând şi neglijându-le pe cele care sunt urgente.
Cele care sunt urgente şi care vizează în mod special modul cum ne putem spori patrimoniul
personal pentru a deveni mai puternici, mai stabili în funcţiile sau privilegiile pe care le avem, sunt
neglijate sau prezentate precipitat ori în mare grabă. Acum oamenii vor fi atât de bulversaţi sau de
răscoliţi în problemele pe care le au încât se văd puşi în faţa unor situaţii stranii, adică să
reacţioneze necuviincios, să ridice tonul faţă de cel mai bun prieten sau să grăbească lucruri care au
alt timp de desfăşurare.
Având ca focar al careului în T conjuncţia Venus-Junon, ce are drept bază opoziţia LunaNeptun (dezamăgire), mesajul de tensiune pe care oamenii îl vor lansa acum către tot ceea ce au în
jur, obiecte, fiinţe sau pur şi simplu fără obiect, sunt marcate de neputinţa de a înţelege care este
principala problemă de patrimoniu cu care se confruntă. Nu înţeleg de ce nu au cunoştinţele
necesare, de ce nu le sunt apreciate acelea care le sunt puse la dispoziţie sau unde li s-au dus banii,
pe ce i-au cheltuit, de ce nu mai au putere fizică sau, mai mult, când s-au întâmplat să
îmbătrânească atât de repede? Aceeaşi constatare vor încerca să o facă şi în a doua zi de Fecioară
(Lună în Fecioară) când vor avea de împlinit o opoziţie cu Chiron pe care Pluton o va media. Când
Pluton mediază o opoziţie, vine cu un mesaj apăsător, complicat şi neplăcut pentru omul comun. El
este îndemnat să-şi descopere care sunt rezervele sale pentru a le pune la dispoziţiei situaţiei
conflictuale pe care o parcurge acum. Lucrurile devin mai complicate pentru că opoziţia în sine
arata o problemă pe care individul în general nu reuşeşte să o gestioneze corespunzător şi a pune o
greutate şi mai mare pe soluţiile care şi aşa nu sunt clare, înseamnă a complica lucrurile, dar, în
același timp, a scurta durata rezolvării problemelor. Prin medierea pe care Pluton o face opoziţie
dintre Lună şi Neptun, în special acum, sunt scurtate soluţiile, sunt atinse ameliorările ori
vindecările în mod rapid, este aflat răspunsul final şi anume că omul în această problemă nu poate
face nimic. Această ambivalență este întreţinută şi de faptul că Saturn trimite în ziua de 3 iulie, un
sextil către Lună şi un trigon către Chiron, neputând să medieze o problemă prin disciplină, prin
metodă, prin organizare. Soluţia va veni prin descoperirea unor rezerve, a unor noi relaţii prin
raportarea la alte surse de putere, ceea ce ar însemna o altă problemă pentru individ. Tocmai de
aceea lucrurile se scurtează şi, în 3 iulie, răspunsurile vin rapid, fie că sunt bune, fie că sunt rele.
Acest mod rapid de a răspunde constituie însă pentru omul comun semnul că lucrurile încep să-şi
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revină, că ele intră pe făgaşul normal şi că aceste reziduri, date de probleme care nu au atins însă
stadiul final, sunt grăbite către rezolvare. Rezolvarea, chiar dacă nu convine, vine spre individ cu o
mare viteză sau îi este oprită acestuia viteza de lucru pentru a i se urmări, precis şi lucid, calitatea
efortului, un element definitoriu pentru stabilitatea informaţiei finale.
Trigonul pe care Mercur îl împlineşte cu Capul Dragonului şi care ar putea să sugereze o
mediere a tendinţei Nodurilor, însă în sensul retrograd, vine şi întăreşte această nevoie de soluţie
urgenţă. Trigonul Mercur-NN înseamnă libertate de expresie, iar în acest interval această libertate
se va îndrepta mai mult către sfera gândirii. Vom fi motivaţi să gândim profund, să ne îndreptăm
către marile exemple ale marilor inițiați sau să consultăm din biografiile celebre care sunt ipostazele
cu care ne putem identifica pentru a intui în tot acest haos sau în toată această confuzie o posibilă
rezolvare. Această raportare la biografiile celebre poate înseamnă doar un punct de pornire, pentru
că fiecare existenţa are un caracter individual şi acest element unic, special pe care-l deţine
individul va reprezenta acum, prin trigonul lui Mercur la Axa Dragonului de pe semne de aer, o
nestemată care va da sens ideilor personale şi îl va ajuta pe individ să se exprime într-o manieră
extrem de neplăcută şi de eficientă. Fie că rezolvarea rapidă a problemelor mai vechi îl eliberează
de presiune, fie că îi conferă acestuia sentimentul că lucrurile se pot îndrepta rapid către o rezolvare
sau că poate să rezolve foarte repede o serie de probleme complicate nu are importanţă. Importantă
este încrederea în sine, stima de sine sporită acum pentru că aceasta va fi baza care va fi folosită în
ziua de 4 iulie când vom avea de parcurs opoziţia Soarelui cu Pluton, adică ni se va cere socoteală
pentru ceea ce am risipit, pentru ceea ce nu am reuşit să descoperim în adâncul fiinţei sau în
comunitate, de lucrurile pe care nu le-am pus în aplicare sau de timpul pe care l-am pierdut.
Opoziţia Soare-Pluton înseamnă comportament antisocial. Acest comportament nu se va
manifesta haotic, pentru că mesajul acestui interval nu conţine în structurile sale nicio informaţie
legată de dezordine sau haos. Acum, acest comportament va avea o explicaţie, o motivaţie va fi
invocat punctual printr-un element care nemulţumeşte şi fluxul va veni acum în special dinspre
societate spre individ. Asta nu pentru ca a fost stabilită aprioric această direcţie, ci pentru că
individul marcat de îndoială, chiar în noaptea de joi spre vineri, adică în noaptea de 3 spre 4 iulie,
va comanda acestui flux, prin faptul că se va împlini careul dintre Lună şi Mercur (îndoială),
direcţia pe care am indicat-o mai sus. Fiind nesigur pe valorile sale, pe puterile pe care le are şi
încercând să-şi ascundă slăbiciunile vorbind numai despre realizări ori numai despre cele care sunt
benefice sau corecte, fără a menţiona câtuşi de puţin de defectele care au fost combătute de ceilalţi,
de neputinţele care au stat la bază unor motivaţii celebre, a unor ambiţionări dovedite în lunile
anterioare omul va arăta cât de vulnerabil este în faţa unei presiuni venită din partea comunităţii. În
4 iulie va uita că este o individualitate asemeni celorlalţi, va uita că este puternic şi va putea face
faţă oricăror situații venite din jur şi în care se va considera că argumentele grupului sunt mai
importante decât argumentele individului. Totuşi, aceasta opoziţiei Soare-Pluton pentru că se
împlineşte în separaţia trigonului Mercur-NN, care este deosebit de importantă în a gestiona
informaţiile cu care a lucrat Mercur în cele trei săptămâni de retrogradarea (retrogradarea lui
Mercur se extinde pe o suprafaţă mai mare decât se extinde opoziţia Soare-Pluton), vibraţia
antisocială a acestei opoziţii va avea în mod obligatoriu o finalitate bună. Chiar dacă sunt umiliţi,
constrânşi să muncească mai mult, chiar dacă sunt sancţionaţi pentru lucrurile pe care au dorit să le
ascundă, oamenii devin câştigaţi prin faptul că sunt duşi în zona în care să facă din nou dovada
priceperii, în care să convingă auditoriul că sunt buni aşa cum cred despre ei înşişi.
Astfel, 4 iulie este ziua în care suferinţa înnobilează, în care privaţiunile îi întăresc şi mai
mult voința individului şi îl pregătesc pentru ceea ce va veni, nu neapărat că lucrurile care vin spre
el sunt rele, mai exact din ziua de 5 iulie, prin sextilul Venus-Lilith, sau rele spre finalul acestui
interval pe care-l analizăm şi care va avea un caracter neprevăzut şi de asemenea antisocial prin
careul pe care Soarele îl va împlini în 8 iulie cu Uranus. Cele bune ne vor incita spre libertatea de a
gândi, iar cele rele ne motivează să demonstrăm că libertatea este prețioasă şi că beneficiile
acesteia sunt mult mai stabile şi mai plăcute decât orice altă achiziţie pe care am putea să o
comportăm de-a lungul vieţii.
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Trecerea Lunii în Balanţă în mijlocul zilei de 4 iulie şi împlinirea în ziua de 5 iulie a unui
careu cu Pluton va accentua mesajul zilei de 4 iulie extinzându-l şi în sfera intimă. Motivaţiile devin
astfel pârghii prin care individul îşi deblochează anumite talente, anumite posibilităţi sau puteri pe
care a refuzat până acum să şi le folosească sau pe care nu a ştiu cum să le pună la dispoziţia
celorlalţi, acum când Venus şi Lilith (în 5 iulie) vor fi în sextil ne vom lăsa în voia plăcerilor
vinovate. Relaţiile sociale vor fi atât de complexe şi de intense încât ziua de 5 iulie chiar dacă nu
vine cu elemente noi, chiar dacă nu ne impresionează cu lucruri pe care să nu le mai fi trăit
niciodată, poate deveni una dintre cele mai importante şi complexe zilei ale lunii iulie.
Trigonul Luna-Junon şi care înseamnă desigur şi trigon Luna-Venus va pune o mare
greutate pe autocontrol în intervalul 8:53 – 16:48 când Luna va trece de la trigonul cu Junon la
trigonul cu Venus împlinind şi un careu cu Pluton şi un sextil cu Lilith. Lucrurile sunt foarte
încurcate, apăsătoare şi pigmentate cu neadevăruri. Lilith din Leu devine un maestru a disimulării a
înşelăciunii şi va tenta individul cu câştiguri obţinute rapid care în timp să fie plătite foarte scump.
Sunt avertizaţi în mod special cei care frecvent se lăsa pradă acestor tentaţii (a câştigului uşor)
pentru că în această zi Soarele şi Luna îşi vor împlini un careu (Primul Pătrar), iar Luna fiind în
Balanţă aduce necesitatea lucrurilor esenţiale. În 6 iulie ea va trece prin conjuncţia cu Marte şi
implicit cu Capul Dragonului iniţiind un nou ciclu draconitic.
În 5 iulie oamenii sunt expuşi compromisurilor periculoase pentru calitatea lor morala sau
pentru viaţa lor spirituală. Sunt tentaţi să cedeze în faţa unor încercări pe care până acum nu le-au
depăşit şi care vin spre ei cu suma eşecurilor anterioare. De aici şi caracterul complex al zilei de 5
iulie, de aici şi potenţialul de pericol pe care îl conţine această zi, în special pentru individul comun.
Cei care lucrează cu energia, care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare spirituală ştiu că
lucrurile sunt uşor de rezolvat dacă se va face apel la un set de reguli morale de la care nici anterior
nu s-au abătut. A rezista în faţa unei furtuni nu presupune un efort prea mare decât dacă vrei să fii
împotriva curenților agresivi. Cine priveşte curentul şi nu se gândeşte la liniştea de după, se va opri
și se va identifica acum cu instabilitatea, cu această formă de dezordine controlată şi va pierde în
faţa acestor încercări. Nu va fi prima dată, aşa cum nu va fi prima dată nici confruntarea, disputa
sau regretul pe care-l vor explora atât de intens în ziua de 5 iulie. Careul luminariilor înseamnă
refuzul individului de a se adapta şi pentru că Luna devine o planetă focar în careul în T pe care-l
împlineşte împreună cu Soarele şi Pluton, aflaţi în opoziţie, pune pe această sinteză a încercărilor
anterioare o mare greutate. Spre seară, când Luna va împlini şi opoziția cu Uranus se va reface
crucea cosmică pe semne cardinale şi aceste elemente, care în prima parte a zilei doar ne-au sugerat
că ar putea să reprezinte o sumă de eşecuri, lucrurile devin mult mai clare şi se fixează în viaţa
personală a individului printr-o remarcă, printr-o dispută, printr-o pierdere sau prin clarificarea
anumitor informații nu neapărat prin interacţiuni, ci şi printr-un dialog interior.
Suntem în intervalul în care explorăm libertatea de a gândi ca șansă de a ne îmbogăţi
patrimoniul personal şi foarte mulți, după ce toată ziua nu au contenit să-i surprindă prin
complexitatea evenimentelor, vor privi seara zilei de 5 iulie cu speranța că lucrurile se pot schimba
în bine. Cumva o parte dintre aceste evenimente reuşesc să se fixeze atât de tare de individ, să lase
pe structura sa o urmă adâncă, fie că va rămâne cu un semn pe corp, fie că gândirea va fi puternic
impresionată de ceea ce se întâmplă în această zi încât nu va mai putea uita niciodată.
Aceste înţelesuri care vin spre noi în seara zilei de 5 iulie vor fi mai bine stabilizate şi mai
uşor de acceptat de-a lungul zilei de 6 iulie, până în seara acesteia când, în preajma orei 22,30, Luna
va trece în Scorpion. Cât timp va fi în Balanţă ea va avea de împlinit o conjuncţie cu Marte şi alta
cu Capul Dragonului, iniţiind un nou ciclu draconitic şi aducând ideilor o formă şi un înţeles nou.
Libertatea de a gândit are acum, în ziua de 6 iulie, un vârf, un apogeu şi de noi depinde cum alegem
să folosim mesajul ei, cum alegem să-i utilizăm energia, în ce direcţie o îndreptăm pentru că în
funcţie de lucrurile pe care le stabilim în această zi, cel puţin patru săptămâni vom fi executanţi sau
vom face apel la reperele pe care ni le-am stabilit acum.
Elementul nou care apare în ziua de 6 iulie este acela de reinventariere. Pe de o parte,
trigonul Luna-Mercur, iar de partea cealaltă, careul Luna-Jupiter, vor îndemna individul să nu mai
risipească energie, bani, să fie mult mai atent cu oamenii din jur, cât, cum şi cu cine vorbeşte, adică
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să dea dovadă de disciplină în situaţii în care, până acum, nu a mai dovedit aşa ceva. Lucrurile
surprind prin flexibilitate, prin deschidere și chiar dacă se află în faţa unor condiţionări, în 6 iulie
2014 oamenii vor fi atât de înţelepţi în a le coordona încât ele vor părea evenimente benefice sau
mici înţepături care avertizează individul referitor la un eveniment neplăcut, nu îl pun în faţa
faptului împlinit.
Trecerea Lunii în Scorpion din seara zilei de 6 iulie va schimba însă sfera vibraţiilor,
aducându-ne în fața lucrurilor esenţiale cu un alt fond, cu o altă atitudine şi nu oricum, ci cu mai
puţină înţelepciunea. Luna în Scorpion are acest talent de a răscoli şi de a investiga din curiozitate
în zonele cele mai dureroase, cele mai neplăcute sau cele mai instabile în privinţa controlului
sentimentelor sau a disciplinei mentale. Când aceste lucruri se combină cu sextilul pe care Venus şi
Uranus îl împlinesc, cu Venus într-un semn instabil (Gemeni) şi Uranus de asemenea (Berbec),
lucrurile iau o întorsătură neaşteptată. Oamenii consideră că a fost mai mult decât suficientă o zi de
disciplină şi precizie pentru a-și forma abilități sau obiceiuri noi şi consideră că știu deja pe care
drum să meargă, pe ce traseu, vrând deja să ajungă foarte repede sau cât mai repede cu putinţă la
linia de sosire. Asta înseamnă imprudenţă, nesăbuire sau risipirea întregului fond pus la dispoziţia
acestui demers pe primele etape ale acestuia. Dacă sextilul lui Venus cu Uranus înseamnă libertate
de expresie sau gust pentru lucruri obişnuite, extravaganță ori înclinaţie către comportamente
libertine, trigonul Lunii la Neptun vine şi pune în acest comportament o energie contrară sensului
său general. Aduce intuiţie, speranţă, aprofundare sau uşurinţă în a selecta informaţia după propriile
nevoi. Trigonul Lunii cu Neptun înseamnă şi sextilul acesteia cu Pluton şi transformarea acestuia în
planetă focar al triunghiului minor pe care-l împlinesc. Mesajul lui Pluton din această configuraţie
este acela de a aprecia valorile esenţiale ale vieţii şi de a nu ne ataşa de lucrurile care plutesc acum
în jur. Dacă avem fluturi care se bucură de viaţă şi care zboară în jur nu înseamnă că trebuie să-i
băgăm în borcane pentru a captura momentul de fericire. Nu în aceasta constă libertatea pe care neo oferă destinului de a participa la acest proces cosmic, ci pur şi simplu de a trimite către aceste
episoade emoţii pozitive şi de a ne oferi libertatea că suntem privilegiaţi de vreme ce participăm la
un asemenea episod fascinant. Cei care acum prind fluturi şi îi păstrează în borcane pentru a
colecţiona momente fericite, cei care-şi obligă prietenii să promită lucruri despre care ştiu bine că
nu le vor respecta, cei care îi condiţionează pe cei din jur să se declare într-un mod cum nu vor reuşi
să se menţină de-a lungul următoarelor patru săptămâni sunt oamenii comuni, aceia care nu ştiu să
se bucure de profunzimile vieţii, aceia care nu au gustat din libertatea de a gândi viaţa, aşa cum se
desfăşoară ea în jur. A privi spectacolul fascinant pe care-l oferă un fluture în gingăşia şi frumuseţea
sa, nu înseamnă și a atinge etapa morbidă în care acesta este prins şi băgat într-un borcan.
În felul acesta, 8 iulie devine o zi foarte complicată pentru ambele categorii. Dacă, pe de o
parte, aceia care au prins fluturii şi îi ţin acum în borcane au considerat că doar aşa reuşesc să
oprească timpul să memoreze sau să puncteze momentele fericite ale vieţii, în ziua de 7 iulie vor
vedea că frumuseţea întâmplării se răzbună. Ea nu este aşa cum a fost apreciată ieri, pentru că au
pierdut din vedere un aspect absolut esenţial: frumuseţea nu venea din ceea ce au făcut, ci ea s-a
ascuns în ceea ce au refuzat să vadă. Frumuseţea a venit din libertatea de a gândi şi de a se exprima,
iar ei, prin smulgerea elementului ce se exprima frumos şi separarea lui de libertatea de expresie,
nu au făcut decât să transforme frumosul în urât sau să-l distrugă. Acum obiectul se răzbuna, îşi
caută libertatea, oamenii nu-şi mai ţin promisiunile, au alte chipuri, gândesc şi simt altfel, se văd
complet schimbaţi faţă de ceea ce s-a-ntâmplat în zilele anterioare şi orice ar face nu reuşesc să
repare greşeala pe care au făcut-o. Vor avea de înfruntat în 8 iulie careul pe care Venus şi Chiron îl
împlinesc, adică suferinţa care somatizează, adică acea presiune psihică menită să îmbolnăvească un
organ sau corpul în ansamblu. Persoanele din cealaltă categorie (oamenii care au lăsat frumosul să
se desfăşoare) îşi dau seama că şansa s-a dus, s-a risipit, s-a consumat sau pur şi simplu a trecut
dintr-o altă etapă. Se văd singuri, părăsiţi de lucrurile frumoase pe care le-au crezut permanente în
jur şi de care s-au bucurat în ultima vreme considerând că sunt veşnice. În realitate, intensitatea lor
a ţinut doar o zi, pentru că astăzi sunt construite astfel, s-au transformat sau spectatorii i-au
abandonat. Pentru oamenii remarcabili, aceia care admiră frumosul şi nu doresc să-l strice,
frumosul, aşa cum am învăţa din poezia lui L. Blaga Eu nu strivesc corola de minuni a lumii,

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

141

careul Soarelui la Uranus reprezintă un gol, dar, în egală măsură, şi o încercare în ceea ce privesc
lucrurile esenţiale. Prin trezirea la realitate, prin desprinderea de caracterul boem care spune că viaţa
poate fi trăită numai prin bucurii, aceşti indivizi reuşesc să-şi stabilizeze şi mai mult gândirea,
înţelegerea, să devină mai curajo şi mai expresivi, mai creatori, mai flexibili faţă de fiinţele
plăpânde din jur care distrug frumosul încercând să-l conserve.
Prin mesajul de acum descoperim că, de fapt, frumosul există doar dacă este liber. Atunci
când este constrânsă, frumuseţea se schimonoseşte, devine extravagantă şi în loc să impresioneze,
va şoca. Careul Soare-Uranus, fie va şoca prin extravaganțe, fie îi va învăţa pe cei care lucrează cu
energia sau care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare spirituală că este o mare diferenţă între a
impresiona, adică a exalta fiinţa şi a o translata pe un plan superior, pentru a trăi altfel, adică mai
bine, şi a şoca prin informaţie, mesaj sau prezentare, adică a brusca modul de a gândi pentru a lăsa
impresia că actul pe care-l urmăresc sau cu care au intrat în contact reprezintă o creaţie. Diferenţa
între a impresiona şi a şoca este una esenţială şi ea va fi descoperită acum prin apelul la regula, la
constrângere, la disciplină, adică printr-un gen de gol, obstacol care va fi parcurs în ziua de 8 iulie.
Şi finalitatea acestora este una bună şi pozitivă pentru că aceste două careuri pe care Venus
cu Chiron şi Soarele cu Uranus le împlinesc se vor regăsi într-un mesaj sintetic, benefic şi înălţător,
acela care vine spre noi în 9 iulie, când Soarele şi Saturn vor fi un trigon. Trigonul Soarelui cu
Saturn înseamnă stabilizarea unor structuri, întărirea sau fixarea pe o altă bază a mecanismului întrun mod mult mai frumos, corect, precis şi mai bun sau extragerea din evenimentele vieţii a unei
experienţe cu adevărat sublime sau înălţătoare. Aceste experienţe s-ar putea să nu-i convină
individului, să le privească cu suspiciune sau reticență sau să ne amintească de durerea
dezamăgirilor din ultima perioada. Nu este importantă această dezamăgire, ci este importantă
sinteza pe care o vom face referitoare la direcţia spre care ne vom îndrepta ideile şi cum ne vom
folosi libertatea de a gândi pentru a ne întări pe traseul pe care am ales să mergem. Soarele şi Saturn
atunci când sunt în trigon îi încurajează pe oameni spre lucrurile esenţiale, iar acum vedeam că
aceste lucruri esenţiale nu sunt banale, ci fac un arc peste timp prin faptul că se împlineşte o
piramidă de apă desenată de aceşti protagoniști: Saturn, Soare şi Chiron. Piramida de apă de acum,
pentru că are pe una din laturi o Nicovală la care participă Venus şi Uranus, iar Uranus, participând
şi la Aripile de pasăre împreună cu Soarele, Lilith şi Saturn, aduce cerul zilei de 9 iulie într-o
configurație cu totul specială, care ne indică dezlănţuirea unei energii. Aceasta îşi are cheia în vara
anului 2013 când s-a împlinit tripodul pe semne de apă şi pe care l-am înfruntat fără a avea
conştiinţa mesajului sau fără a avea din punct de vedere genetic, un reper, fie el cât de mic. Acum,
la un an de la acest eveniment, lucrurile încep să devină din ce în ce mai clare, întrebându-ne de ce a
fost nevoie de o transformare, de ce am răscolit emoţiile sau structura efectivă într-un mod atât de
puternic şi de intens şi, mai exact, unde ne duc acele episoade neplăcute pe care le-am traversat.
Soarele din Rac, beneficiind de energia lui Jupiter în exaltare, pune pe această piramidă de
pe semne de apă numai informaţii bune, corecte şi obţine din relaţiile benefice cu Saturn şi Chiron
accesul la vindecare. Vindecarea înseamnă soluţionare, adică refacerea unui mecanism şi nu doar
refacerea unor procese de natură fizică. Gândurile devin mult mai exacte, mai precise ele fiind
îndreptate către moralitate, către dreptate, iar dreptatea, prin unghiurile beneficie construite pe
semnele de apă, ia înfăţişarea renaşterii. Poate, pentru unii, acest termen de renaştere sună nepotrivit
aici, însă el, în cerul astral al zilelor de 9 şi de 10 iulie, este foarte clar înserat prin elementele pe
care le-am indicat anterior, dar şi prin unghiurile pe care Marte şi Capul Dragonului le trimit către
planetele situate în zodiile Gemeni şi Rac. Asta înseamnă că acum nu ne aflăm în fața unor ipostaze
speciale şi noi ale vieţii, ci în ipostaze plăcute, înălţătoare, acelea care dau sens eforturilor
anterioare. Se văd primele rezultate ale unei munci de ani de zile care a avut un punct culminant în
vara lui 2013, în timpul exprimării tripodului pe semne de apă. Acum se reface piramida de apă şi
ne amintim de ceea ce am făcut în anul anterior, scoţând în evidenţă că suferinţă a avut un rost,
privaţiunile au fost importante pentru destinul personal pentru că lucrurile care ne-au fost aduse la
cunoştinţă, care ne-au fost evidenţiate nu vor mai fi făcute niciodată. Am greşit, nu vom mai repeta
această greşeală, am fost prea mânioşi pe destin, pe oamenii din jur, pe lucrurile care au refuzat să
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meargă în direcţia în care le-am trimis, ca şi cum aveau propria conştiinţă, iar acum înţelegem că
toate acestea au avut un rost bun cu care începem încet, încet să ne acomodăm.
Cei care se pierd cu firea uşor vor greşi în acest moment special al vieţii, considerând că o
dată ce au fost stabilite sau înţelese acestea trebuiesc afişate, împărtăşite, folosite, însă nu este aşa.
Lucrurile trebuie încadrate prin gândire, adică prin idei, noţiuni, iar exprimarea lor să se facă după
ritmul pe care acestea il impun. A grăbi ritmul sau a-i schimba direcţia înseamnă o greşeală prin
care dovedim că în acest interval am fost răsfăţaţii vieţii și nu am cultivat libertatea de a gândi, ci
ne-am trezit aruncaţi în această schemă astrală fără să fi cerut în mod insistent acest lucru.
1-10 iulie devine astfel expresia unei libertăţi de a gândi pe care o utilizăm foarte rar într-un
mod atât de îngust ca timp. Niciodată, într-un interval atât de scurt ca timp, nu am explorat atât de
multe instrumente, niciodată nu am folosit atât de multe unelte ale gândirii, ale efectivităţii, ale
corpului, aşa cum se întâmplă acum.

A DOUA DECADĂ (11-20 iulie 2014)
Explorarea libertăţii de a simţi
Emoţii împărtăşite. Nesiguranţa. Libertatea de exprimare devine o problemă. A simţi la fel
înseamnă a fi pe acelaşi nivel. Controlul emoţiilor. Trecere bruscă de la calităţi la defecte. Ne
asumăm roluri prea mari. Lucrurile se inversează. Raportarea problemelor la un context greşit.
Reacţii noi. Frământări. Confirmări. Lupta pentru interesul personal. Dorinţa de protecţie.
Izolarea de anturaj pentru a ne proteja de probleme. Confuzie de orientare. Preschimbarea
direcţiei destinului. Schimbarea centrelor de putere. Hrănirea dorinţelor complicate. Luptă.
Autoironie. Deschideri speciale. Dobândirea unui nou confort. Îmbogăţirea patrimoniului pe linia
priorităţilor stabilite în iunie 2014. Redefinirea muncii. Încercări care sancţionează zăpăceala.
Izolare. Modificarea atitudinii faţă de propria persoană. Libertatea nu înseamnă defularea tuturor
pornirilor. Dezvoltare personală.
Cel de al doilea decan al lunii iulie ne aduce libertatea de a simţi ca o necesitate urgentă,
pentru că se continua o parte din predispoziţiile generate de combinaţiile astrale ale decadei
anterioare sau pentru că va conţine o serie de episoade astrale deosebit de importante pentru mesajul
sintetic al lui 2014. Cel mai important eveniment astral al acestui interval este în mod indubitabil
trecerea lui Jupiter în Leu care se va consuma pe 16 iulie. Libertatea de a simţi îi va pune pe oameni
în postura de a se exprima prin emoţiile cele mai accesibile. La început vor avea impresia că au
dreptate, că nu au voie să spună tot ce simt, ba chiar vor fi încurajaţi să facă acest lucru şi nu vor
opune nicio rezistență, se vor exprima la scenă deschisă, vor spune uşor lucruri foarte grave sau îşi
vor declara sentimentele benefice pe care le-au ţinut ascunse, din teama de a nu fi rănite sau pentru
că atunci au considerat că nu se ridică la nivelul aşteptărilor. Asta înseamnă că oamenii se vor simţi
îndemnaţi să scoată totul din adâncuri. Chiar de la începutul acestui interval, de pe 11 iulie, când
Luna va fi în opoziţie cu Mercur, nesiguranţa va fi aceea care va dicta în ce direcţie să ne
îndreptăm. Se vor simţi marginalizaţi, constrânşi sau alungaţi pur şi simplu de pe domeniul în care
erau stăpâni pentru a se ocupa de lucruri care nu le sunt specifice.
Trecerea Lunii în Capricorn chiar în dimineaţa zilei de 11 iulie dă o lovitură puternică
sentimentelor. Dacă întregul context, prin marile unghiuri, ne îndeamnă să ne exprimăm liber
sentimentele, Luna din Capricorn va face în aşa fel încât să ne sugereze, prin acţiuni sau prin
interacţiunile la care vom participa, că această libertate de exprimare a sentimentelor ar putea să fi o
problemă. Unii vor ţine cont de acest îndemn şi, spre seară zilei de 11 iulie, când Luna va fi în sextil
cu Neptun, vor recunoaşte acolo unde sunt vinovaţi şi se vor arăta neputincioşi în a controla
anumite evenimente de factură socială. Predispoziția astrală care vine în prima zi a acestei decade,
nu ne îndeamnă să ne implicăm în evenimente de factură socială, nici măcar să ne spunem punctul
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de vedere în public. O vom face pentru că aşa vom dori, mai ales în speranţa că ne vom ridica
deasupra celorlalţi eliberându-ne de ceea ce ne apasă.
Ziua de 11 iulie va veni însă cu o problemă destul de complicată pentru că pornește cu un
start negativ. Libertatea de a simţi se va sprijini acum pe o anume judecată, pe un discernământ
acela care-i spune omului să selecteze sentimentele şi să le pună într-o anumită ordine. Nu înseamnă
că a le așeza pe acestea într-o anumită ordine sau a fi conştient de ceea ce se întâmplă în adâncul
sufletului se pune o barieră. Se pune ordine în gânduri, se aşează sentimentele în zone specifice
acolo unde se pot exprima cel mai bine în aşa fel încât să obţină din jur un feedback foarte bun sau
aşa cum aşteaptă. De fapt, acesta este şi rolul sentimentelor de a-i adună pe oameni în acelaşi loc
sau de a-i pune în legătură pe cei care sunt la un moment dat sau pe o perioadă mare de timp în
consonanță. A simţi la fel înseamnă a fi pe acelaşi nivel, înseamnă a fi pe aceeaşi frecvenţă de
emisie, a emite aceleaşi emoţii, adică a impregna mediul cu aceleaşi vibraţii.
Cei care lucrează cu energia ştiu foarte bine ce înseamnă acest lucru, cei care sunt angrenaţi
într-un proces de cercetare spirituală ştiu cu atât mai mult că acest control al emoţiilor este un pas
foarte important pentru progresul spiritual. Ele nu sunt suprimate, ci sunt raportate tot timpul la un
etalon superior. Dacă sunt în consonanță cu aspiraţiile pe care le are individul, ele se vor amplifica
şi prin amplificare îl vor ridica pe individ asemenea îngerilor către lumina spirituală, dacă nu, îl vor
coborî spre nivelele inferioare pe motiv că individul nu este încă pregătit să evolueze.
Vorbim aici de oameni cu calităţi remarcabile care şi-au găsit calea, care şi-au descoperit
vocaţia. Oamenii comuni vor trece de la calităţi la defecte, vor fi zăpăciţi de toate sentimentele care
îi invadează acum şi pentru că nu reuşesc să le controleze foarte mult, în seara zilei de 11 iulie mulţi
vor acuza diverse dureri în diferite zone ale corpului în funcţie de sfera din care provin aceste
emoţii. Dacă sunt născute din opoziţiile pe care aceştia le pun anturajului vor avea dureri de cap,
dacă se tem de viitor vor avea dureri de spate, dacă sunt nesiguri faţă de originile lor faţă de
informaţiile pe care le deţin sau faţă de viteza de reacţie vor avea dureri de încheieturi, de glezne,
dureri de umeri, iar dacă se vom simţi prea împovăraţi cu sarcinile celorlalţi sau dacă nu comunică
vor avea dureri de gât sau tulburări respiratorii. Toate acestea îşi au rădăcina în emoţiile care nu
sunt îndreptate pe făgaşul normal, care nu sunt canalizate corect, care nu au încă un ţel foarte clar şi
precis delimitat.
În a doua zi a acestui interval, pe 12 iulie, când Luna se va afla în a doua zi de Capricorn, va
împlini o opoziţie cu Soarele pe axa Capricorn-Rac. Luna plină pe această axa se adresează
responsabilităţilor, nevoii de ne însuşi sarcini suplimentare, de a munci mai mult pentru a ţine totul
grămadă. În această atitudine este integrată şi familia, cercul de prieteni sau chiar societatea. Ne
asumăm roluri prea mari pentru ceea ce putem face astăzi în această a doua zi de Capricorn (Luna în
Capricorn) şi mulţi vor avea impresia că sub această povară vor ceda. Unii cedează şi prin debuşeul
pe care-l arată vor spune toate nemulţumirile pe care le au în privinţa relaţiilor pe care le dezvoltă,
că sunt nemulţumiţi de anumiţi cunoscuți, de prieteni, de familie, le vor pune pe toate într-o ordine
şi le vor exprima cu o maximă luciditate, ba chiar vor fi şi creativi căutându-şi cele mai nepotrivite
momente din zi când să le spună: noaptea târziu, dimineaţa devreme, înainte somnului de la prânz
sau în timpul mesei.
Luna plină de pe Capricorn-Rac este acum agresivă pentru că face o legătură la o mare
intensitate între două semne cardinale. Acţiunile care vin din aceste zodii sunt scurte, dar pentru că
au puterea Lunii pline devin foarte intense şi se întind pe o suprafaţă în timp (ceea ce este
neobişnuit pentru evenimentele predispuse de semnele cardinale) sau pe o distanţă mare ca spaţiu
geografic sau plan al ideilor. De asemenea, forţa complicată sau negativă a Lunii pline care se
împlineşte astăzi va primi o putere suplimentară din partea lui Jupiter, care începând din 12 iulie și
până pe 16 iulie va fi anaretic în Rac. El va lua rolul unui justiţiar şi va raporta totul la propriile
valori sufleteşti, la propria moralitate. Unele judecăţi pe care le emite vor fi necuvincioase,
incorecte sau privite într-un cadru foarte restrâns, iar altele nu vor fi altceva decât generalizări după
cazuri particulare şi din această cauză mulţi vor vedea în evenimentele zilei de 12 iulie scene
apocaliptice în care lucrurile sunt inversate, oamenii se ceartă deşi nu ar trebui, se simt pe nivele
diferite, deşi simplul fapt că sunt adunaţi într-un loc ori că-şi spun unii altora diverse lucruri arată că
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sunt pe acelaşi nivel. Schimbul de emoţii implica a trăi pe acelaşi nivel, cine trece pe un nivel
superior îşi schimbă partenerul de rezonanţă.
Luna plină din Rac este extrem de docilă în ceea ce privesc tradiţiile sau obiceiurile. Vorbim
aici despre tabieturile indivizilor, despre lucrurile cele mai plăcute, dar şi, atunci când vine vorba
despre observația, analiza sau invenstigația unei probleme, de uşurinţa cu care acestea sunt
identificate la ceilalţi pentru a fi exploatate sau pentru a pedepsi. Ziua de 12 iulie devine şi prin
ajutorul lui Mercur anaretic din Gemeni o zi a informaţiilor care judecă. Luna plină care se
împlineşte în 12 iulie va amplifica toate aceste informaţii care merg spre judecata. Aşa simt
oamenii, aşa îşi justifica acţiunile şi oricât ar încerca ei să-şi coordoneze faptele, dacă nu lucrează
asupra emoţiilor să şi le tempereze sau să şi le canalizeze către altceva, eventual un scop mai bun
sau pentru a le raporta la un etalon superior, faptele lor rămân aceleaşi, iar ei nu se schimbă, nu trec
pe un alt nivel, adică nu devin mai buni, mai puternici, mai eficienți. Se vor judeca unii pe alţii şi
chiar dacă vor invoca situaţii sau conjuncturi adevărate, faptul că le raportează la un context
nepotrivit le fac pe acestea agresive.
Cei care nu sunt siguri pe ei, care au un nivel al stimei de sine scăzut, care nu au încă
rezultate notabile pe care să se sprijine (oamenii comuni) vor fi puternic loviţi de Luna plină prin
trăsăturile indicate mai sus şi pentru că această fază a Lunii va face o cruce perfectă cu Axa
Dragonului. Ei vor înţelege că totul este construit pentru a-i zdruncina, pentru a-i nemulţumi, pentru
a-i priva de anumite drepturi, adică pentru a fi împotriva lor. Vor fi atât de marcaţi de ceea ce vine
spre ei încât vor avea încredere mai mult în necuvântătoare decât în oameni, mai mult în obiecte
decât în ceea ce se exprima pe cale verbală sau emite ceva în direcţia individului. Această teamă de
tot ceea ce se mişcă şi se exprimă reprezintă o dizarmonie pe care individul o va explora convins
fiind că o are adânc înrădăcinată în subconştient, nu că îi vine dintr-un deficit de înțelegere ori din
lene. Ea va fi puternic vizibilă în aceste zile de Capricorn când Luna, fiind în exil, va selecta doar
acele sentimente care nu sunt fireşti, care nu sunt mature sau care sunt lipsite de căldura contactului
pentru a lucra cu ele. Oamenii trebuie să fie conştienţi că atunci când aleg să lucreze cu acest
sentimente care nu încălzesc relaţiile ajung în punctul în care să trezească în ceilalţi neîncredere.
Este important pentru cei care doresc să-şi cunoască dinainte fondul astral pe care-l parcurg,
să ia în calcul faptul că cele două grade anaretice tranzitate de la Jupiter din Rac şi Mercur din
Gemeni trimit din zona socială către individ mesaje contradictorii referitoare la modul său de
acţiune, dar şi referitor la direcţia pe care şi-a ales-o. Va fi nevoie de rădăcini puternice pentru a
face faţă acestei furtuni, pentru a rezista acestei zguduiri puternice care vine spre oameni acum să-i
pedepsească pe ceea ce au refuzat să facă. De asemenea, tot din această perioada Uranus intră în
fereastra conjuncţiei cu Coada Dragonului şi pentru că acum Luna plină face o cruce cu Axa
Dragonului, care va aduce în fiecare din cele două Noduri pe maleficii Marte şi Uranus, aduce
puterii distructive în aceste zile de Capricorn (Luna în Capricorn) o forţă specială. Cei care preferă
previziunile dulci, cele care mint frumos şi care hrănesc uitarea individului, aceea care-l face să se
depărteze de scopul pentru care şi-a ales o existenţă fizică (acela de a progresa şi de a cunoaşte şi
această formă de manifestare a vieţii) vor prefera să îmbrăţişeze mesajele mincinoase venite din
sextilul lui Junon cu Lilith. Ei vor considera că aceste ieșiri ale celor din jur sunt de scurtă durată, că
ei au dreptul să plângă, să se vaite, să se arate nemulţumiţi pentru că nu există pe suprafaţă
pământului relaţii perfecte. În realitate, nu fac altceva decât să minimizeze calitatea mesajului care
vine spre ei acum prin nemulţumire. Ei aleg să simtă mincinoși şi băgând capul în nisip consideră că
se protejează. Aceştia vor fi relativ uşor loviţi de careul pe care Luna şi Marte îl împlinesc şi, de
asemenea, careul pe care Luna îl face la Axa Dragonului, împlinit la grad perfect în seara zilei de 12
iulie. Ei vor desprinde totul din context şi vor căuta cu insistenţă să se mintă considerând că au
circumstanţe atenuante. Nu au mai avut în acest an reacţii de acest fel şi vor ieşi în evidenţă faţă de
acest anturaj prin puterea de a ierta, prin indulgență, prin înţelegerea suferinţei umane. În realitate ei
sunt atât de îngroziţi de ideea în sine de a accepta că sunt pe picior de egalitate cu ceilalţi încât
refuză din start să creadă în ceea ce văd.
Trecerea Lunii în Vărsător în 13 iulie, cu puţin timp înainte ca Mercur să-şi schimbe semnul,
să treacă din nou în Rac, va schimba vibraţia şi îi vă aduce mai multă libertate. Este vorba despre
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libertatea de a recunoaşte care este doza de greşeală din toate lucrurile care s-au perindat prin faţa
ochilor sau pe care le-am parcurs în 12 iulie. În 13 iulie Venus va face două trigoane, unul cu Marte
şi altul cu Capul Dragonului, la distanţă mică unele de altele, pentru ca, în noaptea de duminică spre
luni, adică de 13 sore 14 iulie, Marte să se afle în conjuncţie cu Capul Dragonului, marcând o
perioadă de intense frământări interioare şi transformând ziua de 14 iulie într-una a confirmărilor în
direcţia în care au fost îndreptate aceste dorinţe sau în direcţia în care dorinţele necontrolate, dacă
sunt mai multe decât cele controlate, s-au îndreptat.
Zilele de Vărsător (Lună în Vărsător) devin vise intense, puternice care deschid omului
posibilitatea de a se împăca cu experienţele vieţii sale. Se simte mai aşezat, mai liniştit mai
încrezător şi asta pentru că nu se consideră vinovat împreună cu anturajul, ci ştie că face parte
dintr-un grup spre care toţi arată cu degetul, dintr-un grup acuzat ori defavorizat, dar, în egală
măsură, ştie şi care este partea sa de vină din toate acestea. Îşi aminteşte de partea sa de vină și
doreşte ca prin implicațiile de natura relațională să-i fie iertate, rezolvate ori acoperite. Mulţi vor fi
îndemnaţi de ceea ce simt să facă gesturi frumoase pentru a cumpăra un zâmbet, pentru a linişti o
persoană dragă pe care nu cu mult timp în urmă au supărat-o. Lucrurile aceasta nu sunt banale şi
chiar dacă seamănă cu altele care s-au întâmplat în trecut nu au nimic de-a face cu esenţa şi
motivaţiile care au venit de acolo.
Faptul că Marte şi Capul Dragonului se întâlnesc într-o conjuncţie în noaptea de duminică
spre luni, îi va face pe oameni inspiraţi în a rezolva sau domoli problemele din jur. Ei nu-şi rezolvă
cauza care i-a împins să jignească ori să rănească pe cel din preajmă şi nici nu vor anula
mecanismul care a destabilizat anturajul, ci vor dori prin gesturi să liniştească, să consoleze poate
chiar să mintă frumos sau să păcălească nonverbal pentru a linişti apele. Acest lucru este susţinut nu
doar de conjuncţia lui Marte cu Capul Dragonului, ci şi de opoziţia Lunii cu Jupiter, dar şi de
sextilul Lunii la Coada Dragonului prin care se realizează medierea tendinţei Nodurilor. Soluţiile pe
care le aplică aceşti oameni sunt negative sau periculoase atunci când face parte dintr-un obicei însă
acum ele sunt preferate, lăudate şi oamenii trebuie încurajaţi să le abordeze pentru că numai aşa
lucrurile în grupul de apartenenţă se pot calma. Cei care sunt interesaţi de binele celuilalt, de starea
lui de confort, să-i transmită o stare să-i judece cu măsură, să ofere o îmbrăţişare atunci când
cuvântul nu mai are unde intră sau să stea lângă persoana respectivă şi să tacă pentru a o ajuta pe
această să-şi limpezească gândurile şi, prin rezonanţă, să se liniştească.
Chiar dacă Mercur a trecut în Rac şi îi îndreaptă pe oameni să fie foarte emotivi, să
memoreze tot ceea ce simt sau să se lase în voia acestui proces fără a dicta cum anume să se
desfăşoare evenimentul, Jupiter, până pe 16 iulie, este pe gradul anaretic şi va alimenta subiectiv,
încordat şi delicat contextul social. El va face din 14 iulie, când Marte va fi în conjuncţie cu Capul
Dragonului, o zi a luptei pentru interesul personal. Este vorba despre interesul de a supravieţui sau
interesul de a demonstra cine este cel mai puternic ori cine merită să ocupe o anumită poziţie. Cât
timp Luna va fi în Vărsător, adică din dimineaţa zilei de 13 iulie până în dimineaţa zilei de 15 iulie,
aceste gânduri sau aceste direcţii cu un puternic substrat afectiv vor fi îndreptate către ceilalţi cu
scop revendicativ. După ce Luna a trecut în Peşti, în dimineaţa zilei de 15 iulie, sentimentele vor fi
îndreptate mai mult către ceea ce se întâmplă în partea intimă a vieţii. Pentru că se produce o
schimbare de atmosferă prin trecerea Lunii în Peşti, mulţi vor considera că îşi pierd vremea
încercând să repare ceva din exterior care, oricum, este sortit eşecului și negăsind motivaţia
necesară pentru a se îndrepta cu inima deschisă către cineva din anturaj sau pentru a proteja
anturajul îşi macină gândurile, reaşează lucrurile prin casă, se ocupă de ceea ce este personal, intim
şi au o mare satisfacţie din promovarea acestor activităţi. Este firească această opţiune pentru ca nu
toţi au rolul social, nu toţi se implică în activităţile interumane. Sunt multi oameni care preferă să
trăiască departe de grupurile organizate sau care se simt mult mai în siguranţă atunci când sunt
izolaţi de comunitate. Aceşti oameni, în ziua de 15 iulie, vin cu exemplul lor de viaţă. Vor fi
evidenţiaţi şi ridicaţi la râng de exemplu. Numai că acest exemplu nu este integrat corespunzător, ci
este folosit pentru a sancţiona sau a pedepsi pe cineva. Fie că lucrul acesta se întâmplă numai în
gând sau se întâmplă într-un cadru restrâns, nu are importanţă. Acesta, oferit acum când societatea
are nevoie de vindecare, reprezintă o modalitate de a sancţiona grupul pe care ar fi trebuit să-l
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susţinem, să-l protejăm ori să-l încurajăm în direcţia în care s-a declarat. Această confuzie de
orientare este susţinută şi de faptul ca Uranus, prin împlinirea sextilului cu Junon în ziua de 16 iulie,
nu face altceva decât să dea putere lui Lilith din Leu. Această putere, deocamdată, este situată în
afara forţei jupiteriene, adică doar se sancţionează şi doar în mod laș, distant sau prin neimplicare
ori negaţie. Când Jupiter va fi în Leu, adică de la mijlocul zilei de 16 iulie încolo, timp de un an de
zile, mesajul lui Lilith va conţine o nouă componentă, una justiţiară care îi va da prea multă
credibilitate pe motivația stricăciunilor provocate. Astăzi însă doar se prefigurează relaţiile ce
urmează ca până în toamna să se strice. Ceea ce se uneşte până în toamna se va separa, iar dacă va
rezista până aproape de finalul anului, atunci despărţirea va fi cu atât mai furtunoasă, mai explozivă
şi mai periculoasă pentru cei care vor fi atunci în preajma celor care se separă.
Trecerea lui Jupiter din Rac în Leu, după ce ultimele zile ale tranzitului său au fost atât de
apăsătoare, complicate şi de greoaie ni se înfăţişează acum ca o atingere de geniu, ca un moment de
gratie, ca o deschidere către o forţă pe care ne-am dorit-o dintotdeauna. Partea negativă vine din
faptul că până acum dorinţa a fost coordonată, pe de o parte de Marte în conjuncţie cu Axa
Dragonului, adică lucrurile mari complicate pentru viaţa, care sunt cel mai dificil de împlinit, cu atât
mai mult într-un interval scurt de timp, iar de partea cealaltă veneau din partea lui Lilith din Leu,
cu prea mult egoism, cu prea multă vanitate şi prea multă patimă. Acum însă ne simţim încurajaţi să
hrănim în continuare aceste dorinţe, ca şi cum ele ne sunt permise. Nu le mai privim cu titlul de
speranţă şi încadrate la capitolul ce bine ar fi dacă, ci vom acţiona în direcţia în care sunt
formulate pentru a ni le îndeplini. Asta înseamnă pentru unii preschimbarea direcţiei destinului sau
chiar transformarea unor energii în altceva, pentru unii a schimba depozitele de la bancă pentru a-şi
cumpăra bijuterii, obiecte în casă care nu le sunt folositoare sau care pot în ochii lor să susţină un
anumit standard de viaţă ce nu le este necesar. Unii îşi schimbă maşina, alţii îşi îndreaptă atenţia
către personale situate pe o treaptă superioară a societăţii, în ideea că relaţiile pe care le vor dezvolta
cu aceștia îi vor înnobila și pe ei şi îi vor face egalii celor cu care se compară. Lucrurile acestea
înşelătoare sunt în mare contradicţie cu destinul pe care individul şi l-a ales sau cu acea parte a sa
care a fost rezervată pentru această perioadă.
Trecerea lui Jupiter în Leu aduce dorinţa de a conduce, de a coordona sau de a crea nu
neapărat de a convinge auditoriul că avem talentele necesare pentru a obţine această funcţie. Jupiter
în Leu este un semn care creează valori, nu unul care le simulează, însă prin intermediul lui Lilith
aceste valori vor fi răsturnată şi mincinoşii, parveniţii, prefăcuţii vor fi şi de această dată avantajaţi.
Lilith însă va sta în Leu mult mai puţin decât Jupiter, iar asta înseamnă că avem răstimpul necesar
de aproximativ jumătate din tranzitul lui Jupiter, în special în 2015, când vom încerca să reparăm
aceste cheltuieli costisitoare pe lucruri de nimic.
Pentru marile evenimente pe care le traversează lumea acum trecerea lui Jupiter din Rac în
Leu înseamnă din nou schimbarea centrelor de putere. Sunt evidenţiate grupările care reuşesc să se
exprime foarte bine, care au un management al puterii foarte bun, care investesc mult în imagine şi,
de ce să nu o spunem drept, care mint cu o mai mare convingere. Noi nu facem parte din această
categorie pentru că în previziunile de acest fel ne ocupăm de o altă latură a vieţii, nu de geopolitică
şi nici de previziuni ce ţin de astrologia mondială. În felul acesta, ipostaza lui Jupiter în Leu
înseamnă, în aspectul său eminamente benefic, hrănirea forţei vitale, încărcarea structurilor subtile
ale fiinţei cu acele elemente care duc la împlinirea dorinţelor. Dacă oamenii până acum nu au fost în
stare să-şi formuleze dorinţe clare, care să fie în folosul lor, care să-i înnobileze ori să le
îmbogăţească patrimoniul personal, îndeplinirea lor va înseamna şi adâncirea în decădere. Nu este
vina acestei planete dacă hrăneşte o forţă pe care ea nu a ştiut să o controleze. Ceea ce nu poate face
Jupiter în Leu este autocontrolul. În Rac, Jupiter să avut puterea de a controla ceea ce oferea spre a
se împlini, pe când aici strălucirea, expansiune, extrovertirea devin atât de intense şi unidirecţionale
încât posibilitatea autocontrolului se va situa la cotele minime. Vor reuşi să-şi controleze toate
aceste impulsuri, demersuri sau energii personale care sunt pregătite special să facă asta, care au
mai lucrat cu aceste energii şi care nu se lasă luate de val nici dacă întreaga omenire s-ar răsturna.
Aceste făpturi speciale, vor fi practic cele care vor suferi cel mai mult pe tranzitul lui Jupiter în Leu
atunci când se combină cu tranzitul lui Lilith prin Leu. Astfel, aceste făpturi minunate vor avea până
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la mijlocul lui noiembrie 2014, când Lilith va trece în Fecioară, un interval complicat în care vor
încerca să convingă oamenii că dorinţele sunt acelea care îi îmbolnăvesc sau care le subminează
autoritatea, că nu gândesc atunci când îşi doresc ceva şi hrănesc mai curând plăcerea inconştientă
decât să transforme această energie într-un mijloc de locomoţie. Ei simt inconştient şi această formă
de expresie a făpturii lor îi vor duce spre decădere. Unii care sunt parţial conştienţi vor fi şi
autoironici susţinând că nu-i interesează acest lucru pentru că se simt bine. Lor le va fi mai clar
decât altora că drumul spre iad este pavat cu bune intenţii. Aceste bune intenţii nu vin de nicăieri, ci
sunt creaţiile individului. De asemenea, acest mod complicat de a simţi va fi apăsător şi în zilele de
Berbec, adică pornind din dimineaţa zilei de 17 iulie, până în mijlocul zilei de 19 iulie, dar în
special în 18 iulie, când Venus va fi pe ultimul grad (anaretic) în Gemeni.
Pe gradul anaretic din Gemeni, prin Venus, sentimentele sunt risipite. Ele nu au un scop şi
nici mintea nu este bine coordonată pentru că Mercur în Rac nu poate lucra cu noţiunile dacă
acestea nu au un suport afectiv. Acum Venus, pe ultimul grad din Gemeni, va fi instabilă, fiind
susținută și de Lună şi ea într-un semn masculin, distrugător sau periculos pentru sentimente, în așa
fel încât zilele de Berbec (Luna în Berbec) să devină un interval periculos. Cât timp Venus va fi
anaretic din Gemeni va fi cel mai greu pentru că unii vor simţi că se pierd cu firea din lucruri de
nimic, din situaţii care nu au nicio relevanță sau care, în mod normal, ar trebuie să treacă pe lângă ei
fără ca măcar să le observe. Acum, dintr-odată, sunt tulburaţi, îşi amintesc ce nu au clarificat şi se
duc, le bat în uşă şi după ce termină de spus le aduc aminte acestora că le-au făcut cândva favoruri
şi le cer ceva în loc. Aceste situaţii penibile sunt susţinute de pe gradul anaretic din Gemeni care
combină imaturitatea adolescentină cu dialogul, replicile sau vocabularul pe care le deţine o
persoană matură care a reuşit să obţină un anume nivel de pregătire.
Nefirescul iese la suprafaţă în 18 iulie şi singura modalitatea prin care vom combate această
dezordine va fi tăcerea. Însă ne întrebăm, pe aceste unghiuri, având în vedere nu doar gradul
anaretic al lui Venus din Gemeni, dar şi poziţia Lunii din Berbec sau Mercur din Rac: cine va putea
să tacă?
Trecerea lui Venus în Rac schimbă, dintr-odată priorităţile. Oamenii nu-şi mai amintesc de
episoadele penibile pe care le-au traversat şi se văd în fața unor situaţii destul de complicate. Acum,
faptul că Mercur şi Venus se află pe primul segment al zodiei Rac şi în fereastra opoziţiei cu Pluton,
în situaţia în care Soarele, la rândul său, se află pe finalul tranzitului sau prin Rac, ne vedem puși în
faţa unor situaţii periculoase pe care acum putem să le depăşim. Aceste situaţii înseamnă o privire a
destinului care ne ajută să ne creştem încrederea în sine, siguranţa sau să ne redobândim un anumit
nivel de confort în ceea ce priveşte patrimoniul personal. Nu ne referim aici doar la muncile
suplimentare, la oportunităţile care apar, la deschiderile speciale care vin acum spre noi, ci mai ales
la acele lucruri neplăcute de care am fugit pentru că am avut faţă de ele o părere greşită. Acum,
când ne confruntăm cu ele, ne dăm seama că nu sunt chiar atât de complicate şi pot fi rezolvate sau
încadrate pe un făgaş normal, în aşa fel încât rezultatele pe care le obţinem să fie notabile.
Astfel, trigonul Mercur-Neptun vine ca un bonus de sensibilitate în aceste conjuncturi.
Oamenii sunt inspiraţi, intuiţia funcţionează foarte bine, dar şi o anume flexibilitate pe care fiecare
o va pune în munca sa, fie prin partenerii de dialog pe care şi-i aleg sau partenerii de proiect, fie
prin modul cum îşi eşalonează etapele proiectele în care sunt implicaţi sau etapele muncii pe care
doresc să o realizeze de acum în următoarele aproximativ trei săptămâni. Dacă suntem încurajaţi de
aceste unghiuri favorabile nu trebuie să considerăm că am scăpat în totalitate de un context agresiv.
Soarele pe ultimul segment al zodiei Rac va avea de înfruntat un careu cu Marte, iar asta înseamnă
că demersurile la care participăm, munca pe care o săvârşim, acţiunile în care ne implicăm vor fi în
afara sferei dorinţelor formulate până acum. Va fi ceva nou prin faptul că nu avem pentru aceste
situaţii definiţii sau prejudecăţi, dar vom avea timp să ne construim impresii chiar din abundenţă
pentru că avem, pe aceste demersuri, o susţinere astrale de aproximativ trei săptămâni.
În afara acestui proiect personal, în afara acestei munci pe care dorim să o facem, în afara
acestui plan pe care urmărim să-l punem în aplicare pe baza unor reguli, pe baza unui program strict
de lucru, lucrurile sunt explozive. Cei care aleg să lucreze fără a avea un plan sau fără a fi sub
impulsul unei ambiţii personale vor fi supuşi unor încercări periculoase. Aceste încercări sunt, nu
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doar la nivel de cuvânt sau interacţiune, ci au, ca şi altele din decada anterioară, darul de a-i lăsa
individului semne pe corp, pe minte sau pe suflet. Ele rănesc într-un mod iremediabil încât aceştia
vor fi constrânşi să se separe de gloată şi să-şi demareze proiecte individuale. Acei care nici în al
nouălea ceas nu înţeleg că acum contextul astral agresiv îi îndreaptă spre a munci individual pentru
a avea rezultate individuale vor privi următoarele trei săptămâni cu atitudinea omului care suferă.
Trecerea Lunii în Taur va tempera aceasta tendinţă agresivă care vine spre noi şi din seara
zilei de 19 iulie îi va îndrepta pe oameni către măsură. Ceea ce se va întâmpla în după amiaza zilei
de 19 iulie ne va pregăti pentru a lua contact cu ipostaza statică a lui Saturn în Scorpion. Fie că va
lua înfăţişarea unei informaţii care va veni prin căi neconvenţionale, fie ca dintr-odată, ca o sumă de
factori, ca şi cum am atins etapa finală în procesul de analiză a unor date şi ne vedem cu un alt
statut, ni se modifică atitudinea pe care o avem faţă de propria personală şi faţă de imaginea socială.
În seara zilei de 19 iulie, când Luna şi Venus vor fi în sextil, aceste lucruri vor fi atât de plăcute
pentru individ încât mulţi vor fi extrem de încântaţi, considerând că, în sfârşit, a răsărit Soarele și pe
strada lor. Mirajul nu va ţine prea mult, ci doar o după amiază sau o seară (seara zilei de 19 iulie)
pentru că în 20 iulie aceste închipuiri se vor risipi. Saturn static în Scorpion îi încearcă pe oameni pe
disciplină, dorind să ştie ce au de lucru în acest moment. „Momentul” prezent, invocat de Saturn
acum, are un spectru foarte larg şi nu se referă doar la intervalul de 24 de ore, cel dat de ziua în care
se împlinește aspectul, ci la perioada cuprinsă între 15 şi 25 iulie, adică jumătate din acest sector pe
care-l analizăm şi jumătate din următorul.
Saturn static va fi foarte puternic mobilizat acum de opoziţia pe care o primeşte din partea
Lunii şi va scoate la lumina neregulile din viaţa personală pentru a-l invita pe individ să şi le
rezolve. Cei care au deja un proiect în derulare vor integra deja aceste noi informaţii în ceea ce le
este oferit, însă cei care au fost leneşi, care nu s-au preocupat prea mult de ceea ce au de făcut, care
s-au lăsat în voia sorţii şi care au făcut munca altora, nu vor avea ce să răspundă acum şi vor fi în
derivă, a fi în derivă pe Saturn static înseamnă a-ţi fixa picioarele într-o nesiguranţă. Această
nesiguranţă îi va
ţine atât de mult şi
într-un mod atât de
periculos încât în
următoarele zile,
când lucrurile se
vor aşeza şi vor
trebui
să-şi
exprime libertatea
prin acţiune, nu
vor face altceva
decât să se plângă
că viața le este
grea, plină de
lipsuri şi că pe ei
norocul i-a părăsit
încă din faşă.
Intervalul
11-20 iulie, aşa după cum am constatat, ne încearcă pe libertatea de a simţi, ceea care reprezintă o
deschidere cu totul specială, un privilegiu aparte care vine din contextul acestei perioade şi pe care
cel mai indicat ar fi să-l abordăm cu maximă seriozitate. Libertatea de a simţi nu înseamnă să ne
defulăm toate pornirile, ci să învăţăm, prin disciplină şi atenţie, care este calitatea lor şi în ce
direcţie se îndreptă pentru că lucrând cu ele, în timp, să devenim cei care le controlează, cei care le
canalizează într-o direcţie pozitivă pentru a nu submina personalitatea, ci, dimpotrivă, pentru a duce
la dezvoltarea sa.
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A TREIA DECADĂ (21-31 iulie 2014)
Explorarea libertăţii de a acţiona
Probleme cu libertatea. Explorare prin nemulţumire şi traume. Termeni neadecvaţi. Acţiuni greu de
finalizat. Refuzul nejustificat al acţiunilor. Refuzul sincronizării. Curajul dovedit. Apelul la lecţiile
asimilate în primele 20 de zile. Despărţire. Regrupare. Drama. Rele sublimate prin încercări. Nu
prin suferinţă trebuie să devenim celebri, ci prin ceea ce facem cu ea. Ruşinea este inutilă.
Trecutul este sursa de scandal. Nevoie de iertare. Dependenţa de obiecte. Înţelegerea rolului
suferinţei. Schimbarea este dependentă de noutate. Neputinţa de a controla dorinţa. Apăsare.
Constrângere. Oamenii se înşeală în privinţa asociaţilor. Ignorarea detaliilor. Gradul de satisfacţie
este un etalon. Râsul isteric (demoniac) nu este expresia veseliei. Mintea falsă lupta cu anturajul.
Frică de singurătate. Orice faptă are un ecou prin legea karmei.
Dacă lucrurile au fost gândite şi apoi simţite în mod corect sau încadrate pe o albie adecvată
aspiraţiilor pe care le dezvoltăm în această perioadă, atunci intervalul 21-31 iulie, adică cea de a
treia decadă pe care o analizăm aici, care ne îndeamnă către libertatea de a face, nu ne va condiţiona
atât de mult în a greşi, ci ne va ajuta să ne punem în practică gândurile şi aspiraţiile pe care le-am
dezvoltat de la începutul anului până acum. A pune în practică aceste aspiraţii pe modificări astrale
importante, așa cum sunt cele din această perioadă, implică o anume bază, o maturitate sau
declanşarea unui mecanism de înţelegere care sa realizeze o fuziune între gând şi sentiment în aşa
fel încât lucrurile noi pe care le descoperă individul în timpul acţiunii să nu-l ia prin surprindere şi
să nu-l ducă în zona în care să-şi strice un demers atât de important.
În acest interval avem de-a face cu câteva evenimente astrale importante cum ar fi intrarea
lui Uranus în retrogradare, Soarele trece din Rac în Leu, iar Marte va părăsi, după un tranzit foarte
lung şi obositor, semnul Balanţei, intrând, pe 26 iulie, în Scorpion. Acestora li se alătura multe alte
evenimente pe care le împlinesc planetele cu tranzit lent, în plus avem de-a face și cu un trigon pe
care Uranus şi Lilith îl împlinesc în 30 iulie și care ne poate pune într-o mare dificultate pe linia
recomandării venită din partea contextului general al planetelor şi anume, alegerea libertăţii prin
acţiune.
Cea de a treia decadă a lunii iulie este deosebit de complicată în ceea ce privesc acţiunile
programate în primele 20 de zile ale lunii. Chiar în prima zi a intervalului pe care-l analizăm Luna
îşi va încheia periplul sau prin zodia Taur producând, prin trecerea sa în Gemeni, o puternică
instabilitate. Ea se va afla seara târziu în sextil cu Jupiter şi dintr-odată oamenii se vor simți
îndemnaţi să acţioneze. Au impresia că evenimentele sociale sunt uşor de controlat sau de
determinat, că este foarte simplu să pună în aplicare ceea ce au gândit în săptămânile anterioare.
Din nefericire, însă, în cea mai mare parte a zilei de 21 iulie Uranus va fi static în Berbec şi
va pune mult accent pe această instabilitate, pe această atitudine greşită faţă de rezultatele muncii
sau faţă de muncă în sine, îndemnându-l pe individ spre lucruri pe care să le facă în secret, să le
manipuleze pe ascuns ori să le coordoneze fără a le împărtăşi partenerilor de dialog ori de proiect
care sunt adevăratele sale intenţii. Lucrurile iau o înfăţişarea necuviincioasă, neplăcută sau
periculoasă atunci când individul este descoperit sau când cineva intuieşte că personajul principal al
unui demers s-ar putea să nu aibă intenţiile pe care şi le declara. Atunci situațiile explodează şi
întregul demers benefic susţinut de sextilul Luna-Jupiter în 21 iulie devine în 22 iulie, prin careul pe
care Luna îl împlineşte cu Neptun, un mijloc de a destrăma un grup sau o înţelegere stabilită recent.
Dacă, privind cerul acestei perioade, ni se pare că ziua de 21 iulie este o zi dificilă, atunci ar
trebui să ne uităm la cerul astral al zilei de 22 iulie, care aduce intrarea lui Uranus în mers retrograd,
împlineşte opoziţia Mercur-Pluton și poziționează Soarele pe gradul anaretic din Rac. Lucrurile se
vor explora prin nemulţumiri, traume, fiind vizibile în special prin comportamentul antisocial,
exprimate în funcţie de educaţie, nivel de cultură sau aversiunea faţa de o anumită zonă socială.
Sunt folosite cuvintele cele mai nepotrivite sau se face apel la un bagaj de cunoştinţe care
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stânjeneşte demersul respectiv ori care aduce o tensiune pe înţelegerile stabilite deja. Ştim că prima
zi de retrogradarea a lui Uranus este întotdeauna foarte dificilă, poate una dintre cele mai dificile
din toată perioada sa de retrogradare, pentru că aduce primul contact cu nefirescul. Această primă zi
de retrogradarea a lui Uranus ia înfăţişarea unei revolte împotriva firescului, ca şi cum apa care
curge într-o cascadă se opreşte şi se deplasează în sens invers şocând opinia publică sau eventualii
privitori ai acestui spectacol.
De partea cealaltă, opoziţia pe care Mercur şi Pluton o împlinesc acum pune o picătură de
agresivitate într-un context în care lucrurile nu sunt nici plăcute şi nici agreate. Tot ce vine din
exterior, din zona publică poartă termenul imediat sau i se cere individului să facă lucrurile pe
care nu le poate face şi despre care, deşi a spus că nu le poate face, şi-a manifestat anterior dorinţa
de a nu le săvârşi.
De asemenea, este important de indicat faptul că retrogradarea lui Pluton, în aspectul acesta
complicat al zilei de 22 iulie, pune pe energiile mercuriene o greutate foarte mare. Ansamblul social
de acum va face ca intenţiile ce vin din partea lui Mercur să pară plante firave în fața arborelui
secular. Astfel, oamenii care vor totuşi să rezolve lucrurile pe care au declarat că nu vor să le
soluţioneze sau despre care au spus că nu doresc să și le însușească, se vor face de ruşine în 22 iulie
pentru că vor arăta că acest refuz al acţiunilor a fost ales intuitiv deoarece nu au cunoştinţele
necesare şi neputinţa lor de acum este justificată de un imens gol pe care-l deţin, fie nu au acum
informaţiile accesibile, fie nu le-au avut niciodată. Aşa înţelegem şi doar în felul acesta se poate
explica agresivitatea pe care o predispune Soarele pe gradul anaretic din Rac şi, mai ales, prin forţa
imensă care apare acum dintr-o dramă interioară, dintr-o neputinţă în a soluţiona lucruri minore,
susţinută astral de conjuncţia Soare-Jupiter de pe cuspida dintre Rac şi Leu, dar şi de conjuncţia
Marte-Capul Dragonului de pe finalul zodiei Balanţa.
În felul acesta, înţelegem că ideea, cuvântul, noţiunea au un rol foarte important chiar dacă
ele sunt folosite în mod negativ. Chiar dacă oamenii aruncă unii în alţii cu cuvintele şi au drept
justificare nesiguranţa, cea pe care şi-au creat-o prin refuzul sincronizării (careu Luna-Neptun).
Faptul că, pe aceste episoade aparent banale sau care nu au o amploare foarte mare, se intervine cu
o dramă atât de intensă se datorează, pe de o parte, apăsărilor din ultima vreme, a stresului, a
oboselii sau a sarcinilor prea mari pe care oamenii şi le-au luat, iar de partea cealaltă se datorează
îndemnului intens de a face dovada curajului îndrăznelii sau de a coordona un grup fără a avea
puterea necesară, adică de a face dovada leadershipului fără a avea o pregătire în sensul acesta sau
fară măcar să se fi aşteptat la așa ceva.
Înţelegem, astfel, că, atunci când vine vorba despre libertatea de a acţiona, în aceste prime
zile ale decanului pe care-l analizăm, ajutorul va lua mai mult înfăţişarea unei condiţionări venită
din afară. Alegem să ne exprimăm liber, dar nu cunoaştem care sunt regulile jocului şi foarte mulţi
le vor descoperi pe acestea după ce jocul deja a început. Asta se întâmplă, de fapt, în primele trei
zile şi din această cauza lucrurile sunt atât de încurcate, de aceea intensitatea se amplifică din
aproape în aproape cu cât episodul este explorat mai mult sau cu cât se încearcă încadrarea lui pe o
albie cunoscută. Libertatea de a face înseamnă acum a fi în contact cu necunoscutul şi a-l întâmpina
cu o flexibilizare a emoţiilor sau a modului de a gândi. În felul acesta, descoperim că libertatea de a
face se susţine foarte mult pe libertatea de a gândi şi simţi, acelea pe care le-am probat în episoadele
sociale sau personale pe care le-am parcurs în primele 20 de zile ale lunii iulie.
Astfel, Luna în Gemeni va incita foarte mult spiritele şi va aduce o bogăţie de informaţii
într-un mod necuviincios sau nepotrivit. Ne amintim de toate detaliile, însă nu de ceea ce este
necesar acum, invocăm o mare diversitate de informaţii într-un context în care este nevoie de linişte
sau de altceva decât ceea ce ne furnizează acum mintea. Cu cât ne adâncim şi mai mult în acest
interval, cu atât descoperim că presiunea pe care o pune Pluton retrograd din Capricorn pe planetele
din Rac seamănă mai mult cu o lecţie de viaţă.
Sunt scoase la lumină elementele nematurizate, necizelate, nerafinate. Acestea au nevoie de
o încercare pentru a se stabiliza în zona în care se desfăşoară. Prin această încercare a vieţii,
libertatea de a face înseamnă şi ipostaza în care oameni pierd bunuri, îşi pierd încrederea sau îşi dau
seama de faptul că dialogul pe care doresc să-l dezvolte nu poate fi dus mai departe, că nu mai au ce
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vorbi cu oamenii din jur sau că nu mai dezvoltă cu aceştia o anumită rezonanţă socială, așa cum s-antâmplat până acum. Se pierde ceva, oamenii se despart, se separă sau se regrupează în noi
formaţiuni pentru a se maturiza sau pentru a-şi întări opoziţia. Aceste lucruri se realizează prin
suferinţă pentru că atunci când intervine Pluton despărţirile sunt categorice, fără drept de apel şi
încărcate de o dramă puternică.
Cu cât ne adâncim mai mult în acest interval, cu atât mai mult şi Venus se alătură mesajului
plutonian, prin faptul că se va integra în fereastra opoziţiei. Înainte de a împlini opoziţia cu Pluton,
care se va consuma mai târziu, Venus va avea de împlinit un trigon cu Neptun, chiar în ziua în care
Soarele şi Jupiter vor fi în conjuncţie. Asta înseamnă că toate relele merg spre bine, că toate
lucrurile apăsătoare complicate, toate eşecurile sau dezamăgirile pot fi sublimate într-o stare nouă,
ceea ce reprezintă de fapt ținta acestor încercări ale vieţii. Vor fi și oameni care vor considera că
suferinţele trebuiesc depozitate undeva pentru a face apel la ele de fiecare dată când au ocazia să-şi
demonstreze puterea. Aceştia sunt ființe încrâncenate pe viaţă, oamenii răzbunători, răutăcioşi sau
făţarnicii care urmăresc să-i convingă pe ceilalţi că nu există suferinţa ori că a nega suferinţa verbal
sau a fugi de superficialitate constituie cel mai eficient mod de a combate un obstacol sau o barieră
de factura celei pe care o parcurgem acum. Asta se va întâmpla în ziua de 23 iulie când Soarele va
trece în Leu şi acesta va fi mesajul principal pe care Luna îl va lansa prin ultimul său aspect împlinit
din Gemeni. Este vorba despre trigonul Luna-Marte împlinit în noaptea de miercuri spre joi, adică
de 23 spre 24 iulie.
Făcând apel la experiențele din primele 20 de zile ne dăm seama că suferinţa nu este un
element care să ne facă celebri. Nu prin suferinţă trebuie să devenim celebri, ci prin ceea ce facem
cu ea, prin modul cum încadrăm sau reuşim să valorificăm rezultatele pe care aceasta le produce.
Oamenii care-şi adună suferinţele pentru a avea în timp justificări ale răzbunării sau dovezi ale
puterii sunt fiinţele mărunte, acelea care, în general, nu pot activa în singurătate sau nu pot să-şi
împlinească o misiune sau un rost de unii singuri, ci caută tot timpul să se asocieze cu cei pe care îi
pot vampiriza pentru a-şi îmbogăţi patrimoniul personal sau pentru a-şi demonstra puterea ori pur și
simplu pentru a-i face pe ceilalţi să sufere. Opoziţia pe care Mercur şi Pluton o activează în tot acest
interval pe care-l analizăm şi, în egală măsură implicarea pe care o are şi Venus în acest aspect, dar
nu doar atât, ci şi faptul că Uranus se află în fereastra conjuncţiei cu Coada Dragonului, va face din
apropierea Soarelui de Jupiter şi, implicit, de momentul de conjuncţie dintre cei doi din ziua de 24
iulie, ipostaza în care oamenii îşi dau arama pe faţă.
Conjuncţia Soare-Jupiter indică dezvăluirea adevărului sau exprimarea unor elemente
personale, lăuntrice într-un mod deschis şi clar. Pentru că acest lucru se realizează pe careul
Soarelui cu Marte şi pentru că pe zodia Leu o avem în continuare pe Lilith care şochează opinia
publică prin elementele nefireşti, indecente (trigon cu Uranus) înţelegem că oamenii acum îşi vor
scoate la lumina elemente de caracter pe care le-au ascuns cu bună ştiinţă, fiind conştienţi că nu le
le fac cinste. Acum oamenii, prin acţiunile lor, se necinstesc sau se umilesc, se arătă într-un mod în
care să atragă din jur acuze sau să fie judecaţi. Totuşi unghiurile care se împlinesc în ziua de 24
iulie, după ce Luna trece deja în domiciliu şi împlineşte o conjuncție cu Venus, intrând şi ea în
fereastra opoziţie cu Pluton, nu instigă în mod direct şi evident către umilinţă sau negativitate, însă,
dacă acestea sunt elementele pe care oamenii le-au ascuns, aşa cum am văzut în ultimele zile, dacă
acestea sunt lucrurile ruşinoase pe care ei nu doresc să le împărtăşească celorlalţi, energia astrala le
va scoate la lumina pentru a le dezvălui, pentru a le arăta celorlalţi şi a-i convinge pe purtătorii lor
că nu au de ce să fie ruşinaţi, nu au de ce să se teamă de reacţiile celorlalţi deoarece nu sunt diferiţi
prin lucrurile ruşinoase pe care le ascund, ci se aseamănă cu ceilalţi prin acestea.
Dacă lucrurile se păstrează în acest sector şi faptele nu merg mai departe, adica nu se judecă
unii pe alții pentru lucruri pe care le deţin, atunci trigonul dintre Venus şi Neptun îl ajută pe individ
să-şi găsească liniştea interioară şi să se bucure că a avut parte de o asemenea ipostază neplăcută,
stânjenitoare pentru că numai aşa s-a putut elibera de o presiune. În 24 iulie libertatea de a acţiona
poate deveni ipostaza specială, magică, ilustra în care indivizii aleg să se ierte unii pe alţii, chiar
dacă nu-şi spun, să fie intelegatori unii cu ceilalţi, însă nu la modul general, aşa cum sunt învăţați de
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perceptele morale ale creştinismului, ci punctual invocându-se evenimente concrete la care au
participat.
Faptul că întregul context astral foloseşte energii reziduale care sunt tangente la ruşine sau
necuviincios şi mai ales nu explorarea acestora în această zonă reprezintă ţinta, ci sublimarea lor
într-o energie superioară, va face din 24 iulie un teatru foarte complicat pentru că aspectul tensionat
şi complicat al perioadei se menţine, nefoloindu-le protagoniştilor la nimic faptul că se iartă după ce
conflictul a trecut. Iertarea este un element care trebuie să înlocuiască ruşinea ce a fost ascunsă atâta
amar de vreme. Nu trebuie să facem paradă din iertare, aşa cum nu am făcut paradă din lucrurile
necuviincioase pe care le-am ascuns, însă puţini vor fi aceia care se vor menţine prin faptele lor pe
linia de mijloc.
În 25 iulie, în a doua zi de Rac (Soarele în Rac), atunci când Mercur din Rac vor împlini,
deopotrivă, un careu cu Uranus şi un trigon cu Saturn, dar şi în mijlocul zilei un trigon cu Chiron,
desenând pe cer o piramidă pe semne de apă, oamenii vor înclina foarte mult balanța către acele
motivaţii nefireşti care au stat la baza depozitarii unor atitudini necuviincioase. Se mândresc cu
faptul că ştiu anumite lucruri unii despre alţii, că știu multe din trecutul lor şi mai ales se simt bine
că dintr-odată atitudinea lor s-a schimbat faţă de cei din jur. Nu se ştie însă dacă această schimbare
este în totalitate bună.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare spirituală vor
fi motivaţi să se menţină pe linia pozitivă şi faptele lor să dovedească acest lucru, însă fiinţele
comune nu vor reuşi să scape acum de prejudecăţi, poate doar prin impactul astral al unor
configuraţii şi tocmai de aceea combinaţia de tensiune interioară (careu Mercur-Uranus) şi
demonstraţia de forţă în exterior (trigon Mercur-Saturn) îi va face să se simtă confortabil, arătândule celorlalţi că le cunosc defectele şi cu toate acestea nu le divulgă, le ţin secret sau nu se folosesc
de aceasta pentru a-i desconsidera sau pentru a-i umili, aşa cum aceştia s-au temut.
Deşi atitudinea lor pare să fie una corectă, ea nu se încadrează în categoria elementelor
benefice ale acestei perioade. Elementul benefic trebuie să vină prin tăcere, prin suprimarea oricărei
acţiuni exterioare care ar putea fi tangenta la lucrul care a fost curăţat pentru a permite rănii să se
vindece. Anterior, am fost îndemnaţi să punem iertarea în locul elementului ruşinos şi să închidem
obloanele acestui depozit pentru a lăsa ca lucrurile să se decanteze. Energia expansivă care vine din
conjuncţia Soare-Jupiter, care îi îndeamnă pe oameni să se exprime în social, dar nu le oferă
posibilitatea feedback-ului, nu au măsura în ceea ce spun, iar asta îi va face pe aceştia să uite că
iertarea este o taină şi că ea se face întâi în lăuntrul sufletului şi numai când situaţia socială permite
fără a distruge obiectul iertării, numai atunci oamenii să-şi spună prin cuvinte lucruri care au fost
pecetluite în ceruri, în adâncul sufletului lor sau între cele două suflete în mare taină.
Greşind în felul acesta oamenii vor trece pe lângă energia trigonului Mercur-Chiron
refuzând vindecarea, confortul şi lăsându-se îmbătaţi de mandrie, orgoliu, de importanță de sine, de
aroganță sau vanitate. Nefăcând corect procedeul consacrării, neîncadrându-se pe linia iertării
faptele oamenilor dovedesc, prin modul cum şi le aleg, prin modul cum preferă să se afişeze în mod
liber exponente ale suferinţei lor, că nu fac altceva decât să-şi arate chinurile sufletului și să și le
sporească prin expunere, arătând că nu sunt însa pregătiți să evolueze. Deşi unghiurile astrale sunt
extrem de generoase în a hrăni sufletul puternic, în a-l înălţa şi a-i oferi acestuia o stabilitate în
trăsăturile benefice de caracter, unii oameni, care nu înţeleg îndeajuns de bine sau puternic
însemnătatea iertării în raporturile sociale, vor suferi în aceste zile benefice de faptul că nu le ajunge
tot ce au, că au lipsuri materiale, că se pierd în detalii sau că nu sunt apreciaţi la locul de muncă sau
în societate.
Acest neajuns arată că sunt lacomi sau că preferă să-şi adune în vieţile lor lucruri pe care nu
le vor folosi niciodată. Dependenţa de obiecte sau lucruri inutile vine din faptul că hrănim mintea
falsă, aceea care nu poate recunoaşte un lucru adevărat şi veritabil şi care se simte bine şi în
siguranţă numai când îndreaptă întreaga energie a individului către lucrurile sau către cea ce nu are
durabilitate în timp.
Dorinţele individului sunt acelea care îl construiesc acum pozitiv sau negativ, iar acest lucru este
intens observat încă din 25 iulie, când Marte activează pe gradul anaretic din Balanţă şi când, în
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noaptea de 25 spre 26 iulie, Luna va fi în careu cu Axa Dragonului. Lucrurile pe care le-am
dezvoltat împotriva noastră, împotriva destinului iau acum înfăţişări sociale complicate. Cei din jur
devin exponenţii dorinţelor noastre pe care nu le-am împlinit. Ei nu-şi dau seama ce spun, ce fac, au
propriile lor motivaţii însă nu-şi închipuie, nici măcar la nivelul minim, ce ecou au faptele lor
asupra celor aflaţi în suferinţă. Suferinţa care se naşte din deplasarea individului pe traseul
mediocru al vieţii este foarte intensă, iar acum, prin faptul că Mercur se implică în trei aspecte întro singură zi, aduce zilei de 25 iulie un caracter ezoteric, obscur sau profetic. Oamenii se simt
deschişi către un volumul mare de informații şi nu ştiu ce să aleagă de acolo, ce să transmită şi
dorinţele care le-au construit anumite elemente de caracter, care le-au stabilizat anumite
componente ale personalităţii îl vor face să se simtă mai apropiat de unele dintre ele considerândule incitante sau de actualitate.
Trebuie avut în vedere faptul că oricât de mare este puterea de anticipaţie, atunci când ea
nu-i prezintă individului o serie de probleme pe care ar putea să le parcurgă şi, lângă acestea, un set
de recomandări, ea nu face decât să hrănească orgoliul, iar individul care uzează de această putere
de prevedea nu devine util celorlalţi, ci propriului său orgoliu.
Aşa după cum se poate constata, finalul tranzitului marţian prin Balanță ne aduce în faţa
unor încercări foarte mari care sunt, de altfel, elementele cele mai dificile pe care le-am refuzat în
tot acest interval şi, în general, sunt probleme pe care nu am dorit să le rezolvăm în acest an. Ele vin
spre noi ca informaţii sau ca rămăşiţe ale unor demersuri pe care le-am încurcat sau le-am transferat
pe umerii celorlalţi. Implicarea lui Mercur din Rac în toată această dinamică îl îndreaptă pe individ
către informaţia armoniei, ceea ce va crea un paradox. Mercur în Rac niciodată nu se va îndrepta de
la sine spre armonie, însă acum el va fi constrâns de situaţiile pe care le parcurge, va resimţi o
presiune puternică din mai multe direcţii în aşa fel încât forţat, condiţionat sau obligat el se va
îndrepta pe linia de mijloc în demersurile pe care le-a iniţiat de la începutul anului până acum. Ceea
ce parcurgem în 25 iulie nu este armonie, nu se face din dragoste pentru aproape, ci reprezintă
efectul a ceea ce a agitat în ascuns, efectul curiozităţii care ne împinge să deschidem Cutia
Pandorei.
Trecerea lui Marte în Scorpion ne aduce în faţa unor episoade cu adevărat spectaculoase.
Nici că se putea o combinaţie mai puternică, mai încărcată de forţă și de demnitate, decât această
ipostază în care Soarele şi Jupiter sunt în Leu şi Marte şi Saturn în Scorpion. Este un moment de
mare graţie care va încuraja schimbarea fără a se gândi la consecinţe. Schimbarea care va veni
împreună cu 26 iulie este una foarte dură şi periculoasă pentru că nu are în vedere nimic din
lucrurile pe care le-am construit până în momentul acesta. Tot ceea ce a fost încadrat în categoria
ponderaţiei sau a măsurii, a disciplinei, dintr-odată se inflamează şi va lua eticheta de teamă de
constrângere sau, în cazul celor care au explorat îndeajuns de mult teama de constrângere, ea va
deveni chiar fobie.
Toate lucrurile în care omul obişnuit a oscilat anterior, gândindu-se cu compasiune sau cu o
anumită rezerva că toate consecinţele faptelor sale ar putea să distrugă lucruri bune pe care le-a
protejat cu atât de multă insistență, acum, dintr-odată, trece într-un plan îndepărtat, iar la lumină
rămân orgoliul, aroganța şi vanitatea care au fost explorate până acum.
Luna nouă din Leu din 27 iulie devine un exponent al acestor descinderi sociale, scoţând la
lumina declaraţii sau stabilindu-l pe individ pe o anumită direcţie care, în mare parte, este negativă
pentru inserţia sa socială, fie că se va face dovada subminării autorităţii unui lider, fie că se porneşte
prin regruparea centrelor de putere spre o altă finalitate. Lucrurile care se iniţiază cu trecerea lui
Marte în Scorpion ţin de abuzul de putere sau de folosirea acestei forţe de influenţă într-un mod cât
se poate de egoist şi limitat.
Marte în Scorpion lucrează însă cu energii mult mai rafinate şi înalte decât s-a-ntâmplat în
ultimele luni, însă tranzitul său prin această zodie are o durată normală şi nu va putea nicicum să
echilibreze prin soluţiile anticriză sau prin măsurile pe care le impune haosul care a fost provocat de
neputinţa de a controla dorinţa de tulburările relaţionale explorate în timpul tranzitului său prin
Balanţă, de aproximativ 8 luni de zile.
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Schimbarea care vine cu trecerea lui Marte în Scorpion ia înfăţişarea unei furtuni care
distruge în calea sa obiecte de care oamenii nu se pot desprinde. Distrugerea pune ființele în faţa
faptului împlinit şi experienţele pe care le-au avut de la începutul anului până acum, care nu mai au
obiectul de care erau legate pentru a se desfăşura, caută acum un nou mod de manifestare. În felul
acesta, în 28 iulie, prin faptul că Junon şi Capul Dragonului vor fi în trigon, avem parte de o
reaşezare a priorităţilor şi o îndreptare a individului către o nouă finalitate. Lucrurile, prin acest
unghi, arată că intră pe făgaşul normal şi chiar dacă în această zi Luna se va afla în conjuncţie cu
Lilith, adică vor mai cădea capetele şi vor exista şi pierderi colaterale, oamenii se vor îndrepta către
finalitatea pe care au intenţionat-o. Este adevărat că neştiind ce se află în Cutia Pandorei şi, în egală
măsură, fiind şi foarte curioşi de ceea ce se întâmplă acolo, au deschis-o. Acum sunt nemulţumiţi de
lucrurile pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit. Au de rezolvat probleme de sănătate, probleme cu
banii, au de rezolvat crize în a administra un bun pe care au încercat să-l păstreze de la începutul
anului până acum şi toate aceste lucruri îl apasă, îl constrâng să fie reţinut cu vorba, cu gesturile sau
chiar cu cheltuielile.
De partea cealaltă, Luna din Leu nu va reuşi să îl înveţe pe individ să fie calculat şi să aibă
măsură în tot ceea ce face, îl va îndemna să facă demonstraţie de orgoliu, în ideea că are dreptul la
câteva momente de relaxare, de linişte sau de destindere. Problema va apărea nu atunci când le va
invoca, ci atunci când numărul acestora va fi foarte mare. În 28 iulie, când Mercur va fi în careu la
Axa Dragonului și individul va avea mari semne de întrebare referitoare la calitatea şi seriozitatea
proiectelor în care este implicat, Venus va fi şi ea în opoziţie cu Pluton, iar demonstraţiile care se
fac pe zona publică au un caracter recalcitrant, necuviincios sau imoral, şubrezind raporturile
sociale şi îndreptându-l pe individ către extravaganţele care îi afectează imaginea publică. Ceea ceşi cumpăra nu i se mai potriveşte, ceea ce dăruieşte o face privându-se de un drept, iar acceptarea
unor fiinţe în cercul de prieteni, pe motivul înţelegerii, compasiunii sau a bunei convieţuiri, va lua
înfățișarea ipostazei în care este strâns la sân şarpele care va muşca în următoarele luni. Lucrurile îşi
păstreze caracterul lor negativ însă trebuie subliniat faptul că ele sunt constructive pentru destin,
benefice în ansamblul lor, însă neplăcute pentru ceea ce se consumă acum, în acest moment. Ceea
ce înseamnă putere de decizie şi de acţiune, în acest moment este în consonanţă cu ceea ce destinul
doreşte să-l ajute pe individ să-şi exploreze sau să-şi purifice din propria sa structură.
Acestea sunt lucrurile cele mai importante pentru un individ, pentru că Marte din Scorpion
se adresează mai mult forului interior, mai mult trăirilor pe care le are un individ, pasiunilor şi
plăcerilor sale, decât conveniențelor sociale. Ştim că această poziţie înclină mai mult către a domina
relaţiile, însă gradul de satisfacţie se stabileşte prin cât de sigur se simte individul pe sine, cât de
înnobilat prin ceea ce face. În felul acesta, libertatea de a acţiona are o doză de autocontrol prin
lucruri care nu pot fi împărtăşite. Soarele şi Jupiter se află în continuare pe zodia Leu, ba chiar și
Luna, până în dimineaţa zilei de 9 iulie, şi oamenii nu vor fi ajutați în a se autocizela sau
autoinvestiga. Nu vor vedea feedback-ul pentru că se axează mai mult pe a dărui decât pe a primi.
Neavând posibilitatea autocontrolului în ceea ce privesc evenimentele sociale, cad în păcatul
greşelii prin fală, mândrie, vanitatea sau prin ignorarea detaliilor. Marte din Scorpion îi va
îndeamna să se evalueze după gradul de satisfacţie, nu după eficienţa probată. Astfel, gradul de
satisfacţie într-un demers va fi mult mai important acum, în această perioadă, decât împlinirea
demersului în sine, decât finalizarea unui proiect. Tocmai de aceea, lucrurile care nu sunt întregi,
care par îndreptate împotriva individului trebuiesc lăsate în această formă, nu trebuiesc explorate
pentru că echilibrul îl obţinem prin gradul de satisfacţie. Este posibil ca imaginea sociala sa fie
afectată şi să rămână aşa o perioadă, însă nu trebuie să ne gândim că lezarea este definitivă. Este
posibil ca pierderile materiale să nu mai poată fi recuperate niciodată, însă ceea ce ne-a rămas va fi
de o maximă împortanță şi cu acestea să ne hrănim sufletul și să-i oferim acestuia satisfacţie prin
lucrurile pe care le avem în jur. Nu avem nevoie să acumulăm lucruri care nu ne folosesc în ideea că
pe viitor acestea vor reprezenta garantul satisfacţiei. Avem nevoie să fim mulţumiţi cu ceea ce avem
acum în prezent.
Trecerea Lunii în Fecioară în 29 iulie ne îndreaptă către a calcula mai mult lucrurile pe care
anterior nu le-am luat în considerare. Apropierea de aceste detalii şi constatarea faptului că ele au
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fost lăsate de izbelişte anterior şi ar fi trebuit să ne ducă în situaţii cu adevărat periculoase, îi duce
pe oameni în zona in care să se teamă pentru viitorul lor. De asemenea, este important să înţelegem
că aceasta este o iluzie foarte bine construită pentru că finalul acestei luni şi această perioadă în
ansamblul ei este dominată de trigonul pe care Uranus şi Lilith îl împlinesc de pe zodiile de foc. Tot
ceea ce suntem tentaţi să explicăm, toate lucrurile care ni se par clare, prin evidența lor, sunt acum
lezate său atinse de iluzie. Uranus şi Lilith când sunt în trigon îl îndeamnă pe individ să considere
decisive şi aplicate pe o perioadă foarte mare rezultatele incomplete pe care le obţine acum, în
prezent. Prezentul este important prin altă sursă, prin alt izvor de informaţii, prin gradul de
satisfacţie pe care-l obţine din înţelegerea mesajului pe care-l lansează Mercur din Scorpion, adică
prin exprimarea forţei, prin disciplină, prin măsură şi prin realism, nu prin extravaganțe care ne fac
în orice moment să râdem. Râsul poate fi la rândul său expresia unei frici sau ipostaza în care
individul refuză să spună că este nemulţumit sau a fost rănit. Râsul poate fi demoniac şi el nu este
întotdeauna expresia sublimării sau a veseliei. El devine aşa în momentul în care este atins de
linişte. Râsul nervos este un râs demoniac. Râsul care sublimează şi care umple fiinţa de lumină este
râsul care vine din linişte. Dacă nu putem să râdem prin linişte, atunci să plângem, pentru că avem
să purificăm prin suferinţă şi plâns energia pe care nu o putem sublima prin râs.
Acum, râsul nervos este indicatorul că ne aflăm într-o stare negativă care ar putea să ne
compromită gradul să satisfacţie, acela care, acum, ca un compormis, ne poate duce spre echilibru.
Sărind câteva trepte ale scării, nu înseamnă că ajungem mai repede, ci ne expune riscului de a ne
împiedica şi mai mult. Extravaganţele spre care suntem îndemnaţi acum prin trigonul dintre Uranus
şi Lilith ne îndeamnă către zone sociale care vor fi purificate de destinul global al momentul
potrivit. Trebuie să alegem să ne situăm într-o zonă curată unde lucrurile devin abundente prin
implicarea afectivului, nu prin informaţii incomplete depozitate haotic într-un loc. De asemenea,
trigonul lui Lilith cu Uranus îi va speria pe oameni cu solitudinea, îndemnându-i să creadă că
solitudinea este acelaşi lucru cu singurătatea. Singurătatea este o atitudinea construită de mintea
falsă care-i spune omului că nu are nimic în jur pentru că, în realitate, el şi-a tăiat legăturile cu
exteriorul. Numai mintea falsă îşi poate tăia legăturile cu exteriorul. Mintea reală, fiinţa de lumină
nu se desprinde niciodată de universul din care face parte pentru că existenţa sa este, printre altele,
efectul interacţiunii cu sursă universală a vieţii. Singurătatea este o creaţie periculoasă care trebuie
combătuta, solitudinea este ipostaza în care individul îşi regăseşte adevăratele izvoare ale puterii
sale.
Vor fi şi oameni care vor înţelege foarte simplu şi corect acest lucru însă cu toţii ne vom
afla, pentru o perioadă mai mare sau mai mică de timp, în funcţie de nivelul de conştiinţă pe care-l
deţinem, în fața fricii de singurătate. Frica de singurătate trebuie cunoscută pentru a fi înlăturată şi
combătută. Ea reprezintă un pericol care afectează foarte puternic sănătatea mentală.
Aşa după cum constatăm, ultima decadă a lunii iulie este o perioadă destul de încărcată şi
care ne solicită pe libertatea de a acţiona numai că nu toţi, ci o parte importantă a categoriei
oamenilor comuni, vor reuşi să vadă acest lucru. Cei mai mulți vor considera că sunt constrânşi să
plătească scump libertatea pe care o preferă. Cu toate acestea se vor simţi îndemnaţi să acţioneze
liber, să-şi pună în aplicare ideile personale şi să spere în continuare că libertatea este singurul
mijloc prin care vor scăpa de suferinţă. Suferinţa în acest interval va fi reală, ea va fi vizibilă mai
mult prin interacţiunile sociale, prin acţiunile sociale, decât prin ceea ce trăiesc în interior. Cu toate
acestea finalitatea lunii, a demersurilor, ca o sinteză a celor trei intervale, este dată de trigonul lui
Uranus cu Lilith, acela care îi îndeamnă pe oameni să fugă de sine, motivând faptul că se tem de
singurătate. Teama de singurătate este o iluzie care îl face pe individ să se risipească într-un mod
care implică, ulterior, o regăsire foarte dificilă. Trebuie, de asemenea, să fim conştienţi că orice
acţiune am face generează reacţiune, orice faptă are un ecou prin legea karmei. Tocmai de aceea
este important să fim siguri pe deciziile pe care le facem, să fim mulţumiţi cu lucrurile pe care le
avem în jur şi să trăim împăcaţi cu destinul care vine spre noi în aceste momente. A ierta înseamnă
a ne permite să trăim destinul pe care-l avem, nu de a-l înghiţi cu forţa.
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AUGUST
CONFRUNTAREA CU PUTEREA
REPERE ISTORICE NEGATIVE

· 1562-1563 – Primul război hughenot (războaie dintre
protestanți și catolici);
· 1793– Executarea lui Ludovic al XVI-lea; se declară
război Angliei și se consolidează prima coaliție (Austria,
Prusia, Anglia, Rusia, Spania, Napoli și Sardinia) împotriva
Franței revoluționare.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
1. Oceanografie – Mircea Eliade

2.Stăpânul inelelor – J.R.Tolkien

REPERE ISTORICE POZITIVE
· 1780 – Permentier experimenteaza cultivarea cartofului
în Franța.
· 1827 – Petrache Poenaru inventează primul stilou
numindu-l “Condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se
însuși cu cerneală”. Peste doar trei ani (15 sept.1830)
devine și primul român care a călătorit cu trenul.

Singura justificare a unei existenţe este viaţa din ea,
intensitatea, fertilitatea, adâncimea ei. Bucuria, lumina,
victoria, caritatea, depăşirea, continua depăşire, speranţa –
toate acestea sunt semne că viaţa gâlgâie acolo plină şi
organizată. Apreciez un om, o gândire, o operă după
autenticitatea lor; adică după gradul de apropiere de
coincidenţa existenţă =creaţie.[ ]Este adevărat că poporul
românesc suferă de multe păcate, este adevărat căne lipsesc
multe axe –, dar aceasta e condiţia noastră umană, acestea
sînt posibilităţilenoastre de a atinge universalitatea. Putem
pleca de la ele sau le putem ignora pur şisimplu., dar nu e
nici cavaleresc, nici eficace să ne fie ruşine că ne-am născut
româninumai pentru simplul motiv că nu găsim în valenţele
româneşti ceea ce vrea Şestov sau Dostoevski.
(Mircea Eliade)
Un univers unic, alcătuit până în cele mai mici detalii, ajungând
la noi din timpuri imemoriale, care ne captivează și ne dezvăluie
înțelesuri adânci (New York Times Book Review)
“Tolkien a creat o lume imaginară și o nouă mitologie, pe cât de
fascinante, pe atât de convingătoare (Evening Standard)
O poveste admirabil spusă, plină de culoare, de acțiune și, mai
ales, de măreție. (New Statesman)

UN FILM...
The Forgotten (2004) – regie Joseph
Ruben
(Julianne Moore, Dominic West)

“În thriller-ul psihologic The Forgotten Telly Paretta (Julianne
Moore) este bântuită de amintirea morţii fiului ei de opt ani, Sam,
într-un accident de avion, cu 14 luni în urmă. În timp ce încearcă
să depăşească supărarea şi înstrăinarea de soţul ei Jim (Anthony
Edwards) datorată acesteia, este informată de psihiatrul ei, Dr.
Munce (Gary Sinise), că suferă de închipuiri, ca fiul ei n-a existat
niciodată şi că îşi fabrica amintirile. Şocată, ea încearcă să
găsească dovezi ale existenţei lui Sam - fotografii, înregistrări
video, albume., dar au dispărut toate. Telly este convinsă că e pe
cale să înnebunească până ce îl întâlneşte pe Ash Correll
(Dominic West), tatăl uneia dintre celelalte victime ale
accidentului de avion. Împreună, pornesc în încercarea de a
dovedi existenţa copiilor lor şi a-şi revendica sănătatea mintală.
(http://www.cinemagia.ro)
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PRIMA DECADĂ (1-10 august 2014)
Puterea de a lăsa lucrurile în voia lor
Iluzie. Părere greşită despre distracţie. Conflict cu anturajul. Amestecarea valorilor personale cu
cele de grup. Se vrea mai mult. Încercări pe valori personale. Calitate. Bulversare. Plăceri
vandabile. Pretenţii mari de la viaţă şi de la cei din jur. Fapte care lasă semne. Supraevaluare.
Instrumente de lucru noi. Evenimentele au propriul lor curs. Fiinţele dragi sunt jignite. Bucurii
luxoase. Capricii. Îndoială. Nemulţumirea se extinde în alte domenii decât cele prioritare.
Evenimentele nefericite au un loc privilegiat la baza educaţiei. Lucrurile mari trebuie lăsate să se
întâmple. Transformări spectaculoase. Scântei de iluminare. Întâmplări neobişnuite. Întâmplări
care dovedesc faptul că traversam momente de putere. Nesiguranţa puternică. Se va vorbi în limba
emoţiilor. Experienţe puternice prin contactul cu neobişnuitul.
Luna august ne oferă posibilitatea de a ne confrunta cu puterea. Dacă în primele 10 zile ne
vom confrunta cu puterea de a lăsa lucrurile în voia lor, să se întâmplă de la sine sau după
informaţia pe care o au integrată, în decadă a doua ne vom confrunta cu puterea de a acţiona, iar în
cea de a treia decadă vom lua contact cu puterea de a rezista. Cele trei forme de manifestare ale
puterii vor avea, prin informaţiile sau prin mesajul pe care-l conţin, lecţii specifice.
Chiar din prima zi a acestei decade Mercur va intra în zodia Leu aducând o deschidere către
lucrurile care sunt importante pentru individ. Omul nu va mai privi lucrurile prin caracterul dur,
prin drame sau prin nemulţumiri, ci se va uita în jur şi îi va sări în ochi o oportunitate sau şansa de
a se relansa către o nouă direcţie sau de a urmări cum se desfăşoară evenimentele aşa cum le este
scris. Trecerea lui Mercur în Leu creşte numărul planetelor aflate pe zodii de putere şi muta centrul
de interes de pe nevoia de a munci şi de a construi un bun, un loc, un proiect, o naţiune, un nou
nivel de trai, pe plăcerea de a explora toate acestea ca şi cum le-am avea la dispoziţiei, ca şi cum nu
mai trebuie să lucrăm pentru ele, ci doar să avem isteţimea necesară pentru a le lua din jur.
Această tendinţă de a uita ceea ce am făcut până acum sau de a ne desprinde complet de
ceea ce am făcut până în prezent pentru a ridica un edificiu, reprezintă, de altfel, şi o mare păcăleală
care vine din zodia Leu, aceea care este predispusă în special de insistenţa cu care Lilith doreşte să
ne zăpăcească. Accentuându-se aceasta zodie şi având aici pe Lilith la gradul cel mai avansat în Leu
foarte multe din energiile mercuriene, jupiteriene sau solare sunt perturbate de influenţa acestui
elemente astral periculos care, prin neobişnuit, prin extravaganță sau prin tendinţa de a profita de
toate lucrurile care plutesc în jur (trigon Lilith-Uranus) pune o mare greutate pe caracterul creator
sau pe ideea pe care o avem acum despre distracţie, relaxare, destindere sau despre puterea de a
ridica un edificiu important pentru individ sau pentru comunitatea din care face parte, care să-i ducă
pe mai departe prestigiu, faima sau demnitatea.
Prima zi a lunii august aduce planeta Venus în postura de vedetă. Ea va împlini azi trei
aspecte: un careu cu Uranus şi două trigoane, unul cu Saturn şi altul cu Chiron. Dacă, pe de o parte,
va fi în conflict cu tot ceea ce vine nou din anturaj, considerând ca lucrurile cele mai stabile sunt
cele cunoscute, acelea care sunt frământare, reanalizate sau reaşezate după noua ordine pe care
anturajul o impune, acum, prin faptul că Venus se implică împreună cu Chiron şi Saturn într-o
piramidă de apă, se face din nou trimitere la tripodul pe care l-am traversat în 2013 şi care s-a
împlinit tot pe zodiile de apă. Elementul novator care ne cuprinde acum ne oferă senzaţia că a sosit
momentul să muncim mai puţin şi să ne distrăm mai mult, că a venit timpul să mai şi cheltuim din
ceea ce am acumulat sau să facem publice o parte din informaţiile pe care le-am acumulat în ideea
că prin acest demers demarăm proiectul cel mai important din această perioadă: ridicarea unui
edificiu personal.
Lucrurile acestea care amestecă valorile personale cu cele de grup, tendinţa de a ne risipi în
plăceri periculoase sau de a considera că a sosit momentul să vindem ceea ce am acumulat pentru a
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ne bucura de noul statut, reprezintă o încercare destul de importanta a vieţii şi anume aceea care ne
îndeamnă să ne folosim inteligenţa practică, să fim deschişi faţă de mesajul pe care-l are anturajul,
nu neapărat să dăm curs unor planuri, unor proiecte pe care ni le-am stabilit dinainte. Anterior neam stabilit nişte ţinte pe o anumită conjunctură astrală sub impactul unui anumit complex de factori
astrali, iar acum constatăm că lucrurile sunt altfel. Sigur, nu toată lumea va fi capabilă să observe,
pentru că nu toată lumea vrea să progreseze. Mulţi urmăresc să se simtă bine şi nu ţintesc spre
altceva decât spre a da curs nevoii de a se destinde sau de a se bucura de oportunităţile pe care le au.
Luând în calcul, pe de o parte, careul pe care Saturn şi Lilith îl împlinesc astăzi, în situaţia în
care se face trimitere la vara lui 2013 când s-a împlinit tripodul pe semne de apă la care Saturn a
participat, iar pe de altă parte la importanța pe care a avut-o toamna anului 2013, prin conjuncţia lui
Saturn cu Capul Dragonului, înţelegem că apelul la trecut are acum o greutate aparte. Nu se invocă
doar rezultatele muncii, ci și ipostaze în care individul s-a dovedit util sau a făcut dovada priceperii
sale. Nu se va face trimitere doar la cele câteva lucrurile pe care le-am câştigat, fie pe baza
norocului, fie pe baza avantajelor acumulate din interacţiuni umane, ci se face trimitere la o
ipostază a destinului în care individul a fost încercat şi prin efortul pe care l-a făcut a dovedit că
poate merge mai departe. Acest mai departe porneşte chiar din prima zi acestei luni, de la
momentul în care Mercur trece în Leu şi de când omul va deveni încercat pe valori personale, pe cât
de importante sunt pentru el trăsăturile egoiste, vanitatea, instrumentele exclusiv personale, acelea
pe care va fi tentat să le promoveze cea mai mare parte din lună.
Din fericire pentru anumite conjuncturi și din nefericire pentru alte ipostaze, Mercur va avea
prin Leu un tranzit foarte rapid. În 15 zile el va parcurge cele 30 de grade ale zodiei Leu şi pe 15
august va trece în Fecioară, ceea ce înseamnă că toate aceste valorile personale vor bulversa
individul pentru că acesta este scopul lor. Dacă suntem acum tentaţi să vindem şi să valorificăm
ceea ce am câştigat până acum în ideea că ne vom ridica deasupra celorlalţi sau ne vom stabiliza o
anumită poziţie sociale, cu cât ne apropiem mai mult de 15 august cu atât înţelegem mai mult că
sensul acestor direcţii nu este acela de a valorifica individul, ci de a duce mai departe munca pe
care am prestat-o anterior, însă pentru a prezenta un produs, nu pentru a obţine doar avantaje
personale. Avantajele personale, acelea care sunt patronate acum de Pluton din Capricorn, trebuiesc
lăsate în voia lor, trebuiesc supravegheate, însă să nu pentru a li se pune eticheta
personalului/individualului. Noi, acum, chiar dacă lucrăm cu valorile individuale, chiar dacă
urmărim promovarea propriei persoane sau ne folosim de numele propriu, de muncă personală de
elemente foarte intime sau individualizate, pentru a promova un produs nu trebuie să punem numele
utilizatorului înaintea trăsăturilor produsului. Asta înseamnă a uza de puterea de a lăsa ca lucrurile
să se întâmple şi numai prin a da curs acestui îndemn reuşim să valorificăm într-un sens pozitiv
tranzitul foarte rapid a lui Mercur prin Leu, cel care ne va bulversa pe elementele personale cele
spre care suntem tentaţi să ne îndreptăm în defavoarea fiinţei întregi.
Pentru că Venus, care este un element important în piramida de apă ce se împlineşte chiar în
prima zi, primeşte în continuare o opoziţie din partea lui Pluton, plăcerile personale pe care dorim
acum să le valorificam în alt mod, acelea care sunt acum inspirate în alt mod, dar în egală măsură şi
păcălite (Venus face parte şi din configuraţia numită Aripi de pasăre împreună cu Uranus, Lilith şi
Saturn) vom fi cu atât mai câştigaţi cu cât vom înţelege că aceste plăceri nu trebuie scoase la mezat,
nu trebuie văzute aşa cum am gândit până acum că se poate întâmpla într-o situaţie similară celei pe
care o parcurgem, ci suntem într-o altă etapă în care promovăm un alt produs sau în care trebuie să
înţelegem valorile personale într-un alt mod. Ceea ce facem este o altfel de muncă, una în care
obiectul de lucru este propria persoană, propria fiinţă, individualitatea pe care aceasta doreşte să o
promoveze în comunitate.
Cei care nu lasă lucrurile de la sine, vor refuza să se detaşeze de ego-ul personal,
considerând că toate lucrurile li se cuvin, că tot ceea ce li se întâmplă este o dovadă a faptului că a
sosit momentul ca doar ei să se bucure de viaţă, chiar dacă pentru asta alţii trebuie să muncească din
greu sau să se priveze de anumite lucruri, chiar dacă îşi formulează aceste dorinţe împlinite ca pe
nişte ifose, ca pe nişte pretenţii prea mari lansate către viaţă. Aceştia vor avea o lună august
complicată (în special primele 10 zile) marcată de eşecuri, de evenimentele nefericite, de întâmplări
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stranii, de rupturi, despărţiri sau chiar pierderi importante. Ei nu pierd acum doar prieteni, obiecte
personale sau proprietăţi, ci pot pierde chiar părţi ale corpului şi să rămână în urma acestor
evenimente cu semne, cu marcaje care să le amintească de episoadele pe care le-au trecut. Trebuie
să subliniem că în astrologia medicală raportul dintre Venus şi Saturn face trimitere în mod special
către piele, cea care este cel mai mare organ din corp, cea care va duce acum greutatea disfuncților
organice şi care va deveni un fel de cronicar al nesăbuinţelor. Aceşti indivizi se vor afla în
permanenţă în faţa pericolului şi pentru că desconsideră etapa în care sunt (puterea de a lăsa ca
lucrurile să se întâmple) vor lua contact cu o intuiţie negativă. Vor fi inspiraţi prin piramida de apă
care se împlineşte în prima zi a acestei luni să se îndrepte către evenimentele care se vor finaliza în
mod nefericit. Pentru aceşti indivizi perioada este grea şi trebuie să specificăm faptul că acest
context astral nu-i pedepseşte, ci chiar şi pentru ei, ca şi pentru ceilalţi care dau curs îndemnului
astral, lucrurile se construiesc de o manieră revoluţionară, ca şi cum orice ar face nu ajunge decât
într-un sigur loc, adică spre o nouă etapă a vieţii. Anterior s-au plâns că au muncit prea mult, că au
desconsiderat munca sau au făcut în aşa fel încât efortul lor să nu fie abordată cu sârguinţă, cu
respect, cu dorinţa de a lăsa o urmă a trecerii lor, ci s-au plâns că au o viaţă grea şi au considerat că
muncesc doar pentru că nu au o altă variantă. Acum vor da curs nesăbuinţelor, vor fi irascibili când
li se va lua jucăria din faţă, iar pentru ei destinul are un traseu special. Îi duce în punctul în care să
înţeleagă mult mai bine ce înseamnă că desconsideri munca atunci când trebuie să faci acest lucru,
ce înseamnă că pretinzi vieţii lucruri atât de periculoase pentru sănătatea sufletului, atât de
ucigătoare pentru echilibrul moral sau atât de caustice pentru sănătatea mentală.
Aceştia, chiar din a doua zi a lunii august, prin faptul că Marte şi Jupiter împlinesc un careu,
se văd în ipostaza în care să regrete că trăiesc ceea ce trăiesc. Deşi bucuriile luxoase au lansat vieții
pretenţii din ce în ce mai mari şi s-au implicat în tot felul de activităţi sau acţiuni care îi vor
compromite, ei nu se vor putea sustrage acestei nevoi pentru că, de fapt, au alimentat-o din etapa
anterioară, când nu li se vedea chipul contorsionat de ură, discordie sau inconştiență pentru că
munceau şi se amestecau printre cei care făceau acest lucru cu mare drag şi implicare, iar acum
sunt nefericiţi, trăiesc aşa cum îşi doresc, dar se plâng de faptul că nu au ceea ce au ceilalţi fără a
face vreun efort pentru a se mulțumi cu ceea ce au pentru că, oricum, la capitolul acumulări sau
obiecte considerate luxoase sau importante, în această lume, ei ocupă primele locuri.
În felul acesta, zilele de Balanţă (Luna în Balanţă), adică din 1 august până în dimineaţa zilei
de 3 august, oamenii vor traversa ipostaze care îi vor bulversa foarte mult, ba sunt importanţi, ba
marginalizaţi, ba destinul îi ajută să înţeleagă şi să se bucure de beneficii importante, ba constată că
lucrurile pe care le primesc cu titlul de atenţie, cadou sau beneficiu nu constituie altceva decât
tentaţia de a devia de la o promisiunea sau de la un proiect pe care l-au stabilit anterior. Această
inversiune, aceste promovări într-o direcţie care nu este în favoarea destinului individului devin
reprezentative pentru acest început de luna august şi tocmai de aceea sunt avertizaţi indivizii care
doresc să construiască ceva în viaţa, să nu-şi risipească energia numai prin plăceri sau elemente
tangente la distracţie ori relaxare, decât dacă ea se va face în mod activ. Relaxarea activă înseamnă
implicarea minţii, a sufletului sau a corpului în activităţi care consumă un minim de putere, dar
care generează rezultate importante. A ne rupe complet de proiectele pe care le-am hrănit în iulie
înseamnă a ne situa în afară îndemnului acestei perioade, acela care ne spune că suntem sub razele
puterii de a lăsa lucrurile să se întâmple. A lăsa lucrurile să se întâmplă înseamnă a participa la acest
proces minunat al faptei, adică a ne integra pe mai departe în mecanismul pe care l-am iniţiat de
curând.
Mercur, în ziua de 3 august, va împlini un careu cu Marte şi ne va tulbura pe toţi cu o
atitudine agresivă îndreptată împotriva elementului pozitiv, împotriva spiritului practic, împotriva a
ceea ce ne aminteşte de muncă, de efort, de sârguinţă, de program de lucru, de respectul pe care
trebuie să-l avem pentru meserie sau pentru efortul constant pe care orice fiinţă umană trebuie să-l
facă pentru progresul său. A trăi doar pentru a avea beneficii constituie o atitudine care nu se
integrează progresului şi care nu face parte din demersurile susţinute acum de contextul astral.
Conjunctura astrală acum, prin accentuarea zodiilor de putere, care fac parte dintr-un demers
susţinut pe munca anterioară, când contextul astral l-a sprijinit pe energiile zodiei Rac, ne îndeamnă
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să ducem mai departe printr-un alt gen de efort, de muncă, demersuri începute cel mai devreme în
luna iulie. O parte dintre acestea au fost iniţiate chiar de la debutul acestui an, iar acum, prin
împlinirea conjuncţiei dintre Mercur şi Jupiter, cu Jupiter într-un nou semn zodiacal (Leu), nu cum
a fost în prima jumătate a anului, în Rac, instrumentele de lucruri sunt acum altele, deşi şi oamenii
şi conjuncturile, dar şi proiectele în care suntem implicaţi au un caracter novator, sunt iniţiate
pentru a atinge alte direcţii sau promit alte beneficii. Cei care se încrâncenează pe metodele vechi
acum vor fi zdruncinaţi în momentele cele mai stabile, vor observa că sunt slăbiţi, că somnul le este
tulburat, că rezervele corpului sunt pe sfârşite şi că, de această dată, corpul în ansamblu îi lăsa baltă
când au cel mai mult nevoie să reziste la un efort, fie că doresc să meargă mai departe prin munca
raţională sau îngustă, aşa cum au gândit-o ei, fie că au considerat că s-au epuizat prea mult lucrând
în condiţii grele sau nepotrivite pentru statutul lor şi acum când trebuie să se bucure de viaţă, sunt
bolnavi sau prea obosiţi sau nu reuşesc să aibă tonusul necesar.
Dacă, pe această nouă conjunctură, s-ar detaşa puţin şi ar lăsa lucrurile să se întâmple, s-ar
bucura de tot ceea ce pot atinge, de aceea ce se lipeşte de bucuria lor, de mintea sau de sentimentele
pe care le au, atunci vor observa că aceste lucruri mărunte pe care nu le cheamă în mod implicit, dar
pe care le primesc din jur, sunt elementele care se înmulţesc, care înfloresc, care devin pentru ei
esenţiale și orice ar face nu se mai pot desprinde de ele.
Condiţia de a observa acest lucru este aceea de a se separa de tendinţa de a se revolta
împotriva vieţii, de a spune lucruri urâte celor din jur, fără a lua în considerare că oamenii care sunt
jigniţi acum în această perioadă sunt cele mai importante fiinţe pe care le avem în prejmă sau
persoanele cele mai importante în demersurile viitoare.
Trecerea Lunii în Scorpion în dimineaţa zilei de 3 august ne aduce în faţa acestei înţelegeri
spectaculoase. Oamenii vor fi mult mai deschişi către a înţelege lucruri esenţiale şi, prin ceea ce fac,
gândesc, sau prin lucrurile pe care le preferă în jur, arată că sunt mult mai înţelepţi şi că au depăşit
etapa conflictului de interese, a conflictului anterior sau a luptei pe care au declarat-o anturajului,
celor din jur sau lui Dumnezeu şi se arată critici față de judecăţile pe care le-au emis în primele zile.
Prin ceea ce fac dovedesc o anume înţelegere asupra contextului pe care îl parcurg, însă nu trebuie
să ne lăsăm păcăliţi pentru că Luna, chiar în 4 august, va trece prin conjuncţia cu Saturn şi implicit
prin careul cu Lilith aducând la lumină adevăratele motive pentru care în ziua de 3 august am fost
reţinuți sau am dorit să convingem că suntem atraşi de lucruri esenţiale. Totul este un circ ieftin,
însă chiar şi din această teatralizare a sentimentelor sau a gesturilor, oamenii se aleg cu beneficii
substanţiale. Nu este uşor să parcurgi o conjuncţie Luna-Marte când Marte se află în fereastra
careurilor cu Mercur si Jupiter. Oricât de prefăcuţi sau de făţarnici ar fi oamenii în această situaţie ei
vor observa că atunci când vorbesc frumos, când ascultă interlocutorul sau când dau dovadă de bună
creştere ori când îşi ascultă vocea interioară, când sunt reţinuţi în a-şi mulţumi corpul, mintea sau
toate poftele, sunt în contact cu o anume înţelegere care îi va face să se simtă mai puternici, să vadă
mult mai departe, să aibă o viziune de ansamblu asupra societăţii şi să fie mult mai eficienţi în
munca pe care o prestează, dar şi să fie mulţumiţi cu rezultatele pe care le obţin. Sigur, pentru a se
menţine în această zonă a eficienţei prin înţelepciune, trebuie să probeze faptul că pot trăi în aceste
adâncimi spirituale, se pot bucura de lucrurile simple, adică sunt simpli în frumuseţea sufletului ori,
cum spunea, Iisus Săraci cu duhul, adică să nu acumulează informaţii false care să le hrănească
iluzia puterii, cunoaşterii, a plăcerii, a bucuriei, a fericirii sau a împlinirii.
Cu această doză minimă de înţelepciunea, cu aceste idei plăcute, chiar dacă situate la cota
minimă, omul comun va intra în 5 august, când Luna va trece şi ea în Săgetător, sub razele
trigonului Saturn-Chiron, fiind în faţa unor întâmplări cu adevărat speciale. Ei vor observa că o
parte din proiectele pe care le-au iniţiat la începutul lunii ne aduc acum primele rezultate. Chiar
dacă aceste rezultate, datorită faptului că avem un Chiron retrograd, sunt îndreptate către a consuma
rezerve, către a valorifica o informaţie sau un nivel spiritual, pentru a pune în practică un talent, o
deschidere, o abilitate sau o putere şi, am văzut că puţini sunt aceia care mai au rezerve în acest
început de august, ceea ce vine spre noi în aceste clipe este plăcut, deconectant şi ne hrăneşte
bucuria sau importanța de sine într-un mod eficient şi în totalitate lipsit de pericol. Vor exista însă şi
conflicte interioare, iar acestea vor fi hrănite în special în ziua de 6 august, atunci când Luna şi
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Neptun vor fi în careu, atunci când oamenii vor înclina mai mult să considere că beneficiile pe care
le-au comportat în zilele de Scorpion, adică de 3 şi 4 august, au fost susţinute de capricii ale vieţii,
de capricii care nu pot fi reproduse, iar înţelegerile care au venit spre ei atunci nu pot fi aplicate în
alt context. Cu alte cuvinte se îndoiesc de lucrurile bune pe care le-au învăţat, de faptul că
mulţumirea sau viziunea de ansamblu pe care le-au avut atunci le-ar putea folosi cândva.
Suspectând de ineficiență ultimele rezultate benefice pe care le-au acumulat, vor extinde
sfera nemulţumirile punând la îndoială faptul că bucuriile pe care le trăiesc acum ar fi sau nu
benefice pentru destinul lor sau pentru proiectele pe termen lung pe care le au în derulate. Aceste
informaţii sunt susţinute de careul lui Venus la Axa Dragonului care înseamnă ghinion sau câştiguri
susţinute cu mare efort. Efortul cel mare pe care trebuie să-l facem nu este nou, ci reprezintă o
continuare a muncii pe care am practicat-o în luna iulie şi pe care la începutul lunii august am
desconsiderat-o atât de mult pentru a face loc destinderii sau plăcerilor costisitoare ori pentru a uita
tot ceea ce am făcut anterior.
Sigur, careul lui Venus la Axa Dragonului nu reprezintă un aspect mai dur, agresiv sau
puternic, pe cât de benefic este trigonul lui Saturn cu Chiron. Asta înseamnă că toate evenimentele
pe care le traversăm în această perioadă, toate obstacolele care, din primele lor secunde de viață, ne
spun că nu avem dreptul la fericire, că totul ne dezamăgește, că până şi lucrurile care se declară din
start fericite ajung să se termine prost, toate ne susţin o anume înţelepciune de viaţă, aceea care ne
face să vedem că, până la urmă, destinul nu a fost atât de dur şi că până şi evenimentele nefericite
au un loc privilegiat la baza educaţiei necesară pentru maturitate sau înţelepciune de viaţă,
elementele absolut necesare ce ne fac să ne simţim mult mai siguri şi mai utili în contextul social pe
care-l traversăm acum. Considerăm că fără încercare nu am fi ales profesia pe care să o avem, nu
am fi avut parte de prezentele plăcute sau utile ale celor dragi şi nu am fi avut puterea să ne
implicăm în relaţiile curente dacă viaţa nu ne-ar fi arătat, încă de timpuriu, că anumite atitudini
personale intime pe care nu le-am împărtăşit celorlalţi, că anumite defecte personale trebuiesc
controlate de timpuriu ori anumite impulsuri stopate din faşă pentru a nu genera efecte sociale
ireversibile.
Chiar dacă mintea nu ne ajută foarte mult, pentru că Mercur se deplasează foarte repede prin
acest semn, strigând din toate colţurile că individul nu este recunoscut suficient şi că trebuie acum
să fie apreciat, că dacă nu este evidențiat acum nu va mai fi niciodată, tot ceea ce se întâmplă acum,
în mijlocul acestui interval pe care-l analizăm, se sprijină pe trigonului Saturn la Chiron sau pe
împlinirea trigonului dintre Marte şi Neptun, adică pe ceea ce încurajează această înțelepciune de
viaţă ce îl îndeamnă pe individ să accepte că puterea îi vine din faptul că lasă lucrurile să se
întâmple. Lucrurile mari trebuie lăsate să se întâmplă, nu cele minore, nu cele care ţin de sfera
intimă şi nu cele mărunte care sunt legate de activităţile de zi cu zi. Acestea trebuiesc coordonate
după mesajul care vine în special din tranzitul Lunii prin zodiac, aceasta având mişcarea ceva mai
rapidă. Acum, când se împlinesc aceste aspecte importante pentru sănătatea morală, Luna se află în
Săgetător şi nici că se putea o poziţie mai potrivită pentru a hrăni deschiderile spirituale, filosofice,
morale sau spiritul dreptăţii.
Neavând un mental foarte puternic şi echilibrat, fiind înclinaţi de la primele idei să ne
implicăm în demersuri negative, relaţia dintre dorinţă şi credinţă, adică trigonul Marte-Neptun, nu
va fi apreciat la adevărata sa valoare, adică va fi îndreptat pentru a contrabalansa acest neajuns
mental. În loc să dăm curs aprofundării fuziunii care se face între dorinţă şi credinţa, vom căuta
justificări sau explicaţii la această dezordine mentală sau ne vom simţi mai mult atraşi de metodele
care să contrabalanseze ori să neutralizeze doar această instabilitate psihică.
În realitate, trigonul Marte-Neptun, ca și trigonul Saturn-Chiron, ne pun în faţa unor
transformări spectaculoase. A ne lăsa în voia puterii de a accepta că lucrurile au propriul curs, a le
lăsa să se întâmple de la sine, înseamnă a descoperi esenţa lucrurilor, adică a ajunge mult mai
departe decât se poate ajunge prin efort personal, ca atunci când urcăm o pantă foarte abruptă cu un
mijloc de transport. Unii ar putea să considere, ca în celebra fabulă „Musca la arat”, că, stând
confortabil pe scaunul care ne este rezervat de destin, ei împing lucrurile. De aceea este indicat să
hrănim tot ce ţine de elementul pozitiv, adică să ne distragem atenţia de pe traseul spectaculos pe
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care-l realizăm pentru a ne tempera, altfel vom risipi rezerve importante şi, ajungând la destinaţie,
vom constata că dispunem de mai puţină energie pentru a ne bucura de priveliştea spectaculoasă,
adică de ceea ce destinul ne-a presărat la picioare.
Combinaţia celor două trigoane Saturn-Chiron şi Marte-Neptun ne poate duce în preajma
scânteii de iluminare sau, pe cei care lucrează cu energia, în preajma unor manifestări speciale, cele
care ţin de fenomenele fizio-kundalini sau obţinerea unor stări de conştiinţă cu totul şi cu totul
deosebite. Fiecare va avea acum parte de întâmplări neobişnuite, de stări speciale, de vise
premonitorii, de care va fi atins de graţia divină, de această poartă deschisă către lumină. Unii însă
le vor atinge pe acestea sărind de pe o trambulină ruptă ori de pe o ramură fragilă a unui copac ori
pur şi simplu aruncându-se în gol de disperare, nemulţumire ori de inconştienţă. Nu contează care
este motivul pentru care atingem aceste stări, important este să le reţinem pentru că ele vor fi foarte
importante pe viitor. Dacă nu dispunem de o memorie foarte bună (Mercur, având un mers foarte
rapid în Leu, nu ne va ajuta în sensul acesta), atunci să notăm lucrurile spectaculoase care se
întâmplă acum, să le fixăm prin întâmplări, prin fotografii, prin menţiuni într-o agentă sau
consemnări într-un jurnal intim. Toate aceste elemente vor face parte dintr-un patrimoniu personal
acela care ne va aminti în viitor că acum am traversat momente de putere.
Lucrurile pot merge însă puţin mai departe faţă de această atingere a puterii pe care am
comportat-o în zilele de Săgetător, adică de 5, 6 şi jumătate din ziua de 7 august, prin faptul că în 8
august Soarele şi Mercur vor fi din nou în conjuncţie, având-o pe Lilith foarte aproape. Uranus, de
asemenea, trimite un trigon către această conjuncției și ipostaza care apare acum este una cât se
poate de complicată. Cei care au fost pozitivi până în acest moment, care au cultivat valorile
spiritului ori care nu au dorit prin niciun mijloc să facă nimic împotriva aproapelui, ba mai mult au
urmărit să-şi promoveze imaginea sau valorile personale cu o anumită ponderaţie, gândindu-se că
nu acesta este cursul firesc al lucrurilor şi că ei ţintesc spre alte valori, mult mai solide, că nu acelea
susțin adevăratele valori personale, că nu acestea îi ajută să se fixeze în comunitate sau să se ridice
deasupra acestei, vor face faţă întâmplărilor stranii, periculoase, complicate care se vor consuma
acum. Pe de o parte, Junon se va afla pe gradul anaretic din Gemeni aducând informaţii stranii. Pe
baza acestora, oamenii, având şi un plus de forţă, de informaţii sau fiind mai puternic determinaţi în
urma experienţelor benefice pe care le-au avut, se vor simți îndreptăţiţi să ia decizii majore, să-i
judece pe ceilalţi, să construiască un tribunal imaginar şi să-i judece pe toţi cei care sunt în jur după
noile informații pe care le au. Ei pierd din vedere că aceste informaţii sunt prea fragile, sunt firave,
abia şi le-au însuşit şi încă nu pot lucra bine cu ele. Lucrând cu ele, deşi acestea nu sunt stabilizate,
vor răni atât de mult anturajul încât se vor trezi singuri în mijlocul unei mulţimi fără ca nici măcar o
singură persoană să dorească măcar să-i întoarcă vreo privire. Pentru unii, acestea reprezintă un
mare beneficiu, adică pentru aceia care doresc să se izoleze, să trăiască în solitudine, care doresc să
meargă la esenţa lucrurilor şi care se simt obstrucţionaţi de toate solicitările care vin din comunitate.
Ceilalţi însă care doresc să se sprijine pe comunitate, care doresc să-şi construiască un destin în care
comunitatea are un rol foarte important vor fi loviţi în punctele cele mai sensibile şi 9 august va fi
încărcată de o dramă prea mare pentru aşteptările pe care le au. Suferinţele vieţii sunt rememorate
acum cu o insistență aparte pentru că individul va lua totul în sens personal și va considera că toate
aceste lucruri sunt îndreptate împotriva lui va face dintr-o simplă ceartă o mare dramă şi dacă este
pozitiv, dacă are talent, va scrie lucruri foarte adânci, dureroase şi peste timp îi va face şi pe alţii să
verse o lacrimă de compasiune, de uimire sau de teamă despre ceea ce s-a-ntâmplat acum.
Cei care lasă ca lucrurile să se întâmple, vor observa că în jur anumite situaţii negative se
întâmplă de la sine însă ei nu fac parte din desfăşurător şi tocmai de aceea se pot transforma în
spectatori ai acestui context social. Vor urmări drame la televizor, din fotoliu sau vor afla de
prietenie, cunoscuţi, vecini ori din alte surse cât de ciudată poate fi viaţa şi cât de uşor pot trece unii
de la extaz la agonie. Pentru aceste persoane zilele de 8 şi de 9 august sunt zile care îi ajută să se
ridice deasupra condiţiei, să valorifice un bun, să fie apreciaţi, să fie lăudaţi, să fie văzuţi de ceilalţi
prin calităţile pe care le au fără ca ei să facă vreun efort. Pentru aceştia trecerea lui Junon în Rac
înseamnă ipostaza în care-şi fac noi prieteni sau în care descoperă că au avut în jur în permanență
oameni încărcaţi de un mare potenţial de succes, oameni care prin decizii simple, uşoare şi fără prea
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multe implicaţii pot facilita progresul lor ori pot să ducă la anularea unor suferinţe pe care acestea le
duc în spate de ani de zile. Asta înseamnă şi pentru ei o transformare sau contactul cu un disconfort,
dar dacă sunt deschişi, dacă lasă lucrurile să se întâmple, oricât de intensă este teamă, oricât
puternică este nesiguranţa ceea ce vine spre ei, îi incită, îi ajută să-şi exploreze noi laturi ale
personalităţii sau să intre în noi medii sociale, să cunoască noi oameni, să ia contact cu noi calităţi şi
noi defecte ale celor din jur şi prin toate aceste elemente pozitive şi negative care se adună într-un
conglomerat, aliaj, să obţină o cunoaştere de viaţa mult mai extinsă şi mai bogată.
Aprecierea lor, pentru că acum trecem printr-un careu pe care Saturn îl trimite le conjuncţia
Soare-Mercur, va fi că toate aceste lucruri abundente nu le sunt necesare, că îi agasează, însă, fiind
obişnuiţi cu această atitudine, recomandarea acum este aceea de a lăsa lucrurile să se întâmple şi de
a fi tangent la putere; prin această acceptare a situaţiei de fapt ei vor merge mai departe şi vor marca
toate aceste episoade nefericite ca o prezenţă pozitivă transformându-se în îngeri, în protectori ai
altor fiinţe care, în gând, i-au chemat pentru a fi alături de ei cu un strop de lumină, de bucurie, cu o
energie pozitivă ori pur şi simplu pentru a primi acum, când au cel mai mult nevoie de asta, un
zâmbet.
Când eşti în armonie cu Universul lucrurile se întâmplă de la sine şi este bine să se
procedeze așa o perioadă cât mai mare de timp, însă cu atât mai mult acum, în intervalul 1-10
august, este recomandat să fie utilizat acest procedeu până la limita superioară ale înţelegerii ori a
acceptării. Cei care lucrează cu energia şi care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare spirituală
ştiu că acesta este unul din stadiile finale la care se poate ajunge cu mintea. Mintea, fiind acum
rănită sau pusă să facă lucruri mărunte ca şi cum acestea sunt cele mai importante elemente ale
vieţii, va elibera alte structuri ale vieţii ce pot fi utilizate prin acest îndemn astral de a lăsa lucrurile
să se întâmple după propria lor putere. Puterea este un element absolut esenţial al Creaţiei care are
în fiecare dintre noi un emisar. Acest emisar va vorbi în toate aceste zile despre lucruri pe care
fiecare le ştie sau va alege să vorbească într-o limbă pe care individul, de acum încolo, va trebui să
o înveţe. Această limbă este cea a emoţiilor ori a informaţiilor abstracte care nu trebuie raportate la
cunoaşterea sau înţelegerea pe care individul a adoptat-o până acum, ci trebuie lăsată să ne atingă,
să ne mângâie, să ne învăluie, pentru că simplul fapt că am întâlnit-o înseamnă răspunsul la o
solicitare, la rugăciune, la o aspiraţie pe care am formulat-o cu ani în urmă. Contactul în sine nu
reprezintă procedeul, ci doar evidenţiază existenţa unui răspuns. Până acum am cerut, iar acum
primim. Până acum ne-am rugat şi acum ni se dă răspunsul. Luna plină din 10 august, cea care va
finaliza acest traseu, va amplifica toate aceste trăiri şi dacă ele sunt îndreptate pe un canal adecvat,
dacă sunt înţelese corespunzător ori nu sunt folosite împotriva celorlalţi, explorarea lor în ziua de 10
august va avea conotaţii eminamente pozitive.
Conjuncţia Soare-Lilith din 10 august va pune însă un strop de îndoială în toate aceste
demersuri pentru că mintea, elementele negative de caracter cum ar fi vanitatea, egoismul, tendinţa
de a centra totul pe sine ori de a lua totul în sens personal (fie bine, fie rău) vor ştirbi puţin din
această experienţă. Nu toţi sunt însă înclinaţi spre a privi viaţa prin valorile spirituale, însă cu toţii
vom fi atinşi de această magie a vieţii care îşi va face simţită prezenta în mod progresiv chiar din
prima zi a acestui decan şi va atinge un moment de maximum prin susţinerea mesajului său de acum
(puterea de a lăsa lucrurile să se întâmple) în 10 august.
Luna, în toate aceste zile de Vărsător, adică pornind din mijlocul zilei de 9 august, până în
mijlocul zilei de 11 august ne va îndemna să privim toate aceste episoade ale vieţii cu curaj. Vor fi
zile în care vom pierde lucrurile esenţiale, pe care le-am considerat așa până acum, însă dacă avem
curajul să le lăsăm să se întâmple vom observa că pe viitor, prin modificarea stării de conștiință
vom ajunge într-o zona în care să fie înlocuite de altele şi mai valoroase. A schimba ceva valoros cu
altul şi mai valoros înseamnă nu neapărat ca acest obiect nou să aibă aceeaşi calitate cu cel vechi, ci
înseamnă că suntem invitaţi să vedem calitatea specială a noului element cu care l-am înlocuit pe
cel vechi. Dintre toate, vom rămâne cu curajul de a înţelege toate aceste lucruri magice care se
manifestă în jur, de a lua parte la toate procesele care, cel mai aproape de ochi, au caracterul de
neobişnuit însă privindu-le de departe, ele par esenţiale ceea ce va constitui mijlocul prin care
adăugăm la palmaresul vieţii elemente esenţiale.
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A DOUA DECADĂ (11-20 august 2014)
Puterea de a acţiona
Curajul hrăneşte. Aprecieri eronate. Nesiguranţă. Resentiment. Evaluări negative pe muncile
prestate în ultimele săptămâni. Neîncredere în oameni. Acţiuni care afectează mari grupuri. Vârsta
devine un criteriu de selecţie. Sinceritatea nu este apreciată. Cel rănit se apăra cu mult curaj.
Pierderi colaterale. Pretenţii teritoriale. Părăsirea unei scene sociale în glorie. Uniformizare în
relaţiile de cuplu în care este permis spiritul de contradicţie sau conversaţiile pe un ton mai ridicat.
Intuiţie. Vis premonitoriu. Avertizare. Linguşeală. Sunt evidenţiaţi oameni care nu apreciază
munca. Vulnerabilitate prin preferarea binelui. Nevoie de iertare. Impresii negative scăpate de sub
control.
Aşa cum bine ştim 2014 este anul alegerilor multiple şi fiecare lună vine spre noi cu o nouă
posibilitatea de a alege, o nouă şansă de a ne îndrepta pe un anumit traseu. Pentru unii această
schimbare de la o lună la alta, această modificare de priorităţi ar putea să fie foarte obositoare. Cei
care au fost muncitori, docili în 2013, care au respectat rezultatele muncii şi nu au dorit să-şi
însuşească foloase necuvenite, adică să-şi păcălească destinul ori să păcălească pe cineva din jur, cu
bună ştiinţă, vor vedea în această multiplicare de şanse o oportunitate aparte. În această a doua
decadă a lunii august, îndemnul general rezervat lunii devine o forță dinamică, adică puterea de a
acţiona.
Debutul acestui interval se va face cu Luna în Vărsător, pe ultimul segment al acestei zodii,
care va trece, în a doua parte a zilei în Peşti şi, la puţin timp de la acest ingres va avea de împlinit un
trigon cu Junon. De asemenea, tot în prima zi a Lunii, când Luna este deja în Peşti, Mercur va ridica
un sextil la Axa Dragonului, reuşind să medieze tendinţa Nodurilor, pe de o parte, dar şi raportul pe
care Uranus îl are cu această Axa a Dragonului. Mesajul Vărsătorului, prin tranzitul Lunii pe
ultimul segment al acestei zodii, este unul de conciliere, de împăcare cu trecutul de a selecta din
această zona informaţii care să ne fie folositoare în acţiunile pe care le vom demara în aceste 10
zile. Puterea de a acţiona, ca îndemn principal al acestui interval, îşi are rădăcina în această
deschidere sau orientare pe care individul o va prefera. Înainte de a fi în trigon cu Capul Dragonului
Luna, la puţin timp de la intrarea în spaţiul zilei de 11 august, va fi în opoziţie cu cu Mercur şi va
aduce o zăpăceală faţă de informaţiile pe care le avem în acest moment. Multi vor considera că
informaţiile pe care le deţin acum şi care sunt acumulate din experinetele recente sunt prea noi, nu
sunt sedimentate, nu s-au maturizat, nu au experienţa necesară pentru a genera acţiuni foarte stabile.
Tocmai de aceea le pun la îndoială. Sunt nesiguri pe ceea ce sugerează, dar şi pe ceea ce simt. Vor
fi nemulţumiţi că sunt prea entuziasmaţi ori prea trişti, vor fi nemulţumiţi de răspunsul pe care-l
primesc din jur prin utilizarea acestor informaţii, prin folosirea acestui limbaj sau sunt nemulţumiţi
de noile relaţii pe care le-au construit în ultimele 10 zile. Mulţi vor avea în noaptea de 10 spre 11
august insomnii şi neputând să doarmă, au tot felul de gânduri. Vor încerca să combată această
neplăcere prin tot felul de mijloace, prin tablete, înghiţind alte substanţe care ar putea să le
liniştească agitaţia mentală.
Imediat ce Luna va trece în Peşti, în dimineaţa zilei de 11 august, oamenii vor căuta să
recupereze timpul pe care l-au pierdut noaptea. Fie că vor avea o stare de somnolenţă dacă nu au
dormit, fie vor căuta în jur să aibă un anumit gen de raporturi sociale cu câteva persoane pe care și
le vor alege cu mare atenţie. În felul acesta, sextilul dintre Mercur şi Axa Dragonului gestionează
probleme mari pe care le ducem cu noi de la începutul lunii încoace. Nemulţumiri pe care le-am
scos la lumină în noaptea de 11 spre 12 august şi pe care nu am reuşit să le soluţionăm îşi găsesc
acum rezolvarea. Fie că suntem decişi să pornim pe o anumită filieră, fie că negăm categoric
caracterul benefic al acţiunilor anterioare, tot ceea ce decidem acum pare să devină soluţie. Din
nefericire soluţia este pe termen scurt, adică ea va acţiona aproximativ 4 zile, până pe 15 august,
când Mercur va trece din Leu în Fecioară și, schimbându-şi vibraţia, va dizolva mesajul pe care-l
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iniţiază acum. Atunci când vine vorba despre emoţii, de stabilizarea sentimentelor sau de caracterul
practic la acestora în noaptea de 11 spre 12 august, dar şi în dimineaţa zilei de 12 august vor fi sub
semnul lui Venus anaretic din Rac, încărcată prea mult de resentimente, de drame, ciufulită sau cu
corpul plin de răni de la muncile lui Sisif pe care le-a tot practicat în ultimele săptămâni.
Astfel, sextilul lui Mercur la Capul Dragonului care ar înseamnă soluţie imediată, soluţie pe
termen scurt, abordată împotriva unei nemulţumiri care ar putea sau nu să aibă o bază va fi extinsă
şi către raporturile afective, către relaţiile intime sau către iubirile care au fost declarate. Trecerea
lui Venus din Rac în Leu înseamnă trecerea de la dragostea de a munci cu un obiect, la dragostea de
a fi apreciat prin obiectul respectiv, ceea ce va fi pentru mulţi o ipostază bulversantă. Se va trece de
la muncă, de la constrângere, de la nemulţumire sau de la frustrări de factură afectivă, susţinute pe
neîncredere în oameni, în iubire, în raportul care se realizează între oameni, la libertăţi prost înţelese
sau la defularea tuturor acestor nemulţumiri în activităţi sociale păguboase, risipitoare ori foarte
superficiale. Venus în Leu este o poziţie periculoasă pentru tineri pentru că îi aduce în postura de a
face greşeli din dragoste, de a face greşeli care să-i urmărească toată viaţa, mai ales acum când
Soarele şi Mercur primesc o agresiunea din partea lui Lilith chiar din acest semn, din Leu, unde
Venus, în dimineaţa zilei de 12 august, intra.
Vorbim aici despre acţiuni îndreptate împotriva individului, despre greşeli făcute din
neatenţie cu scopul de a hrăni o neatenţie, cu scopul de a da curs unor bucurii periculoase care nu au
fost suficient de bine gândite sau sedimentate ori ca o sancţiune aplicată unei interdicţii ce vine din
partea unor persoane mai învârstă. Persoanele mai învârstă ar putea spune acum Noi ştim mai bine.
Nu este corect să procedeze aşa. Tânărul va face taman invers pentru că doreşte să testeze aceasta
modalitate de a transfera informaţia. În felul acesta, înţelegem că Mercur în Leu, chiar dacă ridică
un sextil cu Capul Dragonului, nu va putea susţine, prin argumente, prin explicaţii, prin justificări
soluţiile pe care le găseşte. El descoperă soluţia prin experimentare şi va dori ca toată lumea să o
pună în aplicare, o va explica lapidar, cu sau fără intenţie, şi nu toată lumea va reuşi să înţeleagă
cum trebuie folosit un aparat, care sunt măsurile ce trebuie abordate împotriva demersurilor
păguboase, cum se pot media două sau mai multe părţi în conflict sau cum anume trebuie procedat
pentru a stinge tensiunea din interiorul unor grupuri. Acest moment dat de sextilul lui Mercur cu
Capul Dragonului, ce ar fi trebuit să fie soluţia simplă la o problemă complicată, care, aplicată
imediat, ar putea să stingă un conflict, se va inflama foarte puternic din dimineaţa zilei de 12 august,
când Venus va trece în Leu, şi când îi va îndemna pe oameni să lanseze pretenţii fără bază. Trecând
în Leu, Venus va ieşi din fereastra careului cu Axa Dragonului şi va lăsa impresia că oricât de
absurde sunt aceste pretenţii, îl vizează pe individ şi pe cercul său restrâns de cunoscuţi. Nu se
adresează nici statutului profesional şi nici implicaţiile pe care practicarea unei meserii ar putea să o
aibă asupra societăţii. Deviza acestui interval (puterea de a acţiona), ca acţiune orientată spre a ne
înnobila, nu pentru a decădea, devine, prin conjuncţia Lunii cu Chiron şi apoi prin trigonul acesteia
cu Saturn, experienţă de viaţă. Luna, apropiindu-se de Chiron, va intra în fereastra unor unghiuri
benefice care îi permite să întregească un triunghi minor cu Pluton focar. Pluton, fiind focar în acest
demers de mică amploare şi neavând o planetă în Rac în poziţia de opozant, cum s-a întâmplat în
2013, îşi va îndrepta toată forţa sa reformatoare sau menită să restructureze totul către sfera intimă.
În felul acesta, sunt afectate toate categoriile sociale pentru că în vârfurile acestui triunghi îl avem
când pe Marte când pe Saturn în Scorpion sau când pe Neptun ori pe Luna şi Chiron.
Spectrul acţiunilor va fi atât de mare şi de intens încât nimeni nu se va situa în afara sa însă
toţi cei implicaţi, oricât de diferiţi vor fi, vor avea un punct comun, acela dat de adaptarea
comportamentului în raport cu vârsta prin interacţiuni, poate chiar dure sau complicate, neplăcute,
cu persoane situate în alte generaţii.
Asistăm, în felul acesta, la o ipostază neplăcută. Sigur, ea este neplăcută de fiecare dată când
apare, dar acum avem pe Marte şi pe Saturn într-un semn de putere aflat într-un raport de careu cu
Soarele şi Lilith, iar asta înseamnă că motivaţiile care ar veni din partea celor care doresc să
impună o regulă, indiferent că sunt tineri sau în vârstă, o forţă de distrugere, o idee, se vor dovedi
mult prea mari sau prea periculoase, ori conţin o eroare pe care aceştia nu o cunosc încă. Intervenţia
celor două planete din Scorpion, având în spate informaţii eronate, preluate prin raporturile cu
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planetele din Leu, aduce abuz de putere sau imixtiune în treburile altora, tendinţa de a intra cu
bocancii în viaţa intimă a cuiva sau de a rupe o relaţie de prieteni doar pentru că de partea cealaltă
îşi recunoaşte o vină. Lucrurile sunt atât de periculoase şi complicate încât numai cei înţelepţi sau
care au mai trecut prin situaţii similare pot face faţă. În general, ipostaza zilei de 12 august, dar şi,
prin continuarea ei, cea din ziua de 13 august, când Luna va trece în Berbec, inflamează lucrurile
atât de tare încă fiecare se va simţi încurajat să-şi spună punctul de vedere. Mijloacele utilizate nu
vor fi cele mai plăcute, nu vor fi lăudate şi nu vor face cinste persoanelor care deschid dialogul sau
care iniţiază un anumit demers. În felul acesta, puterea de a acţiona ca opţiune, ca alegere, devine în
mâinile unui nesăbuit chibritul care dă foc la casa ori cuţitul care în loc să taie un fruct sau o
legumă, taie degetul.
Ceea ce apare nou acum cu intrarea Lunii în Berbec este dat de un recul. Persoana care a
acţionat negativ sau care a întreţinut o atmosferă negativă, care a menţinut o stare de conflict ori
care a tot insistat cu idei fixe ori a acuzat pe cineva, primeşte în după-amiaza zilei de 15 august un
răspuns negativ din partea anturajului. Luna, prin careul cu Junon din seara zilei de 13 august ne
spune că oamenii răniţi se apără, iar ei nu se apară oricum, nu-şi găsesc resursele necesare din
senin, ci sunt ajutaţi de alţii. Vor fi ajutaţi de persoanele care vor prea mult de la viaţă, care cer prea
mult şi care nu pot să-şi îndeplinească de unii singuri dorinţele în sectorul în care le formulează.
Făcând trecerea către sectorul spre care tind, găsesc acolo oameni răniţi sau care se simt abuzaţi ori
care sunt năpăstuiţi de soartă, care au ţinut să lucreze într-o anumită meserie, într-un anumit sector,
să se integreze într-un anumit mediu însă au făcut acest lucru în momentul cel mai nepotrivit
posibil. Fiind răniţi, aceştia devin pacienţii perfecţi, adică vor fi consolaţi, încurajaţi sau
impulsionaţi spre a răspunde la acuzaţii sau la demersuri negative cu aceeaşi monedă. În felul
acesta, descoperim că ziua de 15 august devine un element de referinţă al acestei luni, nu pentru că
devine mijlocul intervalului, ci pentru că adună câteva aspecte astrale deosebit de importante
pentru mesajul pe care-l menţine întregul interval. Pe de o parte, aveam de-a face cu un sextil între
Soare şi Capul Dragonului, prin care se realizează medierea tendinţei Nodurilor, dar şi identificarea
unei soluţii mult mai viabile, mai durabile sau mai bine construită, referitor la relaţia distrugătoare,
periculoasă care există între Uranus şi Axa Dragonului.
De partea cealaltă, avem un sextil între Marte şi Pluton, împlinit la grad perfect în mijlocul
zilei de 15 august. Pe de o parte, Soarele, prin impactul său asupra Axei Dragonului și prin relaţia sa
cu Uranus, vine să evidențieze tendinţa de a uniformiza sau de a distruge două instituţii pentru a
crea una menită să le integreze pe amandouă. Nevoia de a contura o nouă creaţie cu numele uneia
dintre cele două părţi în care s-au dizolvat una în cealaltă, reprezintă o mare ciudăţenie a sectorului
și a zone în care se produce, pentru că nimeni nu se aştepta la așa ceva. Este posibil ca mulţi, pe la
colţuri sau prin diferite birouri să fi discutat, anterior, adică în luna iulie, posibilitatea unei
asemenea mutări. Acum însă, prin faptul că Soarele intervine cu un aspect foarte bun trimis către
Capul Dragonului, se schimbă două rele cu unul mai mic. Nu putem neglija impactul Lunii negre ce
are un mers mult mai lent prin Leu decât Soarele asupra Axei Dragonului, deci noua structură care
apare sau demersurile pentru împlinirea acesteia, au o eroare. Va nemulţumi pe cineva, iar
nemulţumitului, de aceasta dată, nu i se ia darul, ci i se dă puterea de a acţiona de unul singur
pentru a şi-l lua înapoi.
Vorbim aici de calitatea pe care o va avea Mercur, de distribuitor de lumină între conjuncţia
cu Soarele, împlinită în decada anterioară, şi conjuncţia cu Axa Dragonului care se va împlini mai
târziu. Această calitate de distribuitor de lumină va genera efecte, nu foarte târziu, ci în septembrie,
atunci când Mercur va trece prin conjuncţia cu Capul Dragonului. Acum, în această perioadă, se
tăinuieşte, se pune la cale reconstrucţia unei zone sociale sau a unor instituţii. Soluţiile care vor fi
puse în aplicare acum nu vor conveni multora pentru că reconfigurarea a doua sau a mai multor
instituţii și crearea unui bloc sau a unei structuri care să le integreze pe toate, implica şi anumite
pierderi colaterale pe care cei cu orgoliul prea mare nu le vor putea suporta. Având o accentuare a
zodiei Leu, cam toată lumea va avea aici orgoliul prea mare sau dacă, în general, nu-l are acum, se
vor simţi lezati în ceea ce-i doare cel mai tare şi vor urmări prin toate mijloacele sau relaţiile lor,
prin toate resursele pe care le au, să câştige, să obțină mai mult. Ei vor fi motivaţi să lanseze
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pretenţii teritoriale sau profesionale, să acceadă la o funcţie nouă sau să ceară construirea unei
conjuncturi atât de specială, atât de importantă, încât să părăsească scena socială în glorie.
Faptul că o bună bucată de timp Mercur va fi anaretic în Leu, în 15 august, va face această zi
ca fiind una încărcată de glorie, importantă doar pentru persoana în cauză, nu pentru comunitate. În
felul acesta, întreaga situaţie care ar trebuie să ducă la un rezultat pozitiv poate aduce şi ipostaze
penibile în care oamenii să se facă de râs, dar ei să fie mulţumiți că au fost băgaţi în seamă, că au
fost văzuti, urmăriţi, că au apărut la tv, ca s-a scris despre ei în presă, că au reuşit să iasă în stradă şi
să strige atât de tare încât să fie auziți de toată lumea.
Sextilul lui Marte cu Pluton nu le da, însă, dreptul de a se opri atunci când se construieşte o
situaţie penibilă pentru că Lilith intervine foarte dur şi puternic în toată această ecuaţie prin
manevrarea unor informaţii care acţionează în mod încapsulat. Această informaţie devine idee fixă
şi indiferent câte argumente vor fi construite împotriva unui eventual demers persoana în cauză nu
se va opri până când nu-şi va atinge ţinta.
Mercur, intrând în Fecioară în seara zilei de 15 august, când deja Luna se afla în Taur, va
complica mult lucrurile pentru că va veni cu explicaţii în favoarea situaţiilor penibile ce ar fi trebuit
să fie evitate anterior. Faptul că ele nu au fost evitate îi îndeamnă acum pe oameni, când au de
folosit o energie mult mai flexibilă, mai eficientă, mai bine organizată, mai reţinută, să-şi justifice
această ieşire în public sau aceasta exprimare pătimaşă în aşa fel încât să obţină din partea acestora
o înţelegere garantată. Cu Mercur în Fecioară, pe fondul unghiurilor care încă mai sunt active,
demersurile sociale vor intra într-o zonă foarte complicată. Lucrurile se ramifică din nimic, pe de o
parte pentru că Mercur se află în fereastra opoziţiei cu Neptun şi nu găseşte soluţie la probleme mari
cu care se confruntă sau le inversează, iar de partea cealaltă se va dovedi prea lacom în a acumula
într-un timp foarte scurt valori foarte mari sau rezultate pe care altădată le-ar fi obţinut într-un timp
mult mai mare. Luna din Taur va încerca să-l ajute trimiţând un trigon către Pluton şi împlinind un
triunghi minor cu Neptun focar căutând să ofere o varietate de ipostaze sociale din care individul săşi aleagă una și pe care să o rezolve. Posibilitatea de a alege în ce direcţie să acţionăm va fi în 16
august un moment relaxant, dar în acelaşi timp unul care să aducă tensiuni în relaţii intime. Doar în
relaţiile de cuplu în care este permis spiritul de contradicţie sau conversaţiile pe un ton mai ridicat
se poate constat o uniformizare, însă beneficiul imens este acela că în general oamenii vor căuta să
se integreze într-o zona socială unde semenii lor să aibă mai multe probleme decât ştiu ei că au.
Această situaţie este una foarte ciudată pentru că trigonul cu Pluton nu înseamnă doar implicarea
într-un triunghi minor cu Neptun focar, ci şi împlinirea opoziţiei cu Marte care înseamnă revolta
scăpată de sub control, atitudine refractară faţă de oamenii care simt şi gândesc la fel sau către cei
care au dovedit că sunt mai eficienţi în demersurile pe care indivizii refractari constată că vor să le
facă.
În felul acesta, se va merge pe două fronturi. Pe de o parte va exista o categorie de oameni
care se va bucura că alţii au mai multe probleme şi această consolare îi va face să atingă o anume
stare de confort, iar de partea cealaltă să se bucure de lucrurile pe care au reuşit să le adjudece până
acum. Bucurându-se de lucrurile pe care au reuşit să le adjudece până acum, vor căuta să-şi extragă
din trecut acele demersuri care să le sporească stima de sine, mândria sau chiar vanitatea şi să se
folosească de această nouă imagine de sine pentru a acționa împotriva celorlalţi. Nu este o prea
mare mirare că 17 august va fi dominată de acest elemente pentru că pe de o parte Luna va împlini o
opoziţie cu Saturn pe axa Taur-Scorpion, dar în a doua parte a zilei va împlini şi Ultimul Pătrar.
Aceste dorinţe de a demonstra cât de grozavi sunt, de a proba acest lucru, nu doar prin argument,
prin cuvinte, ci şi prin fapte va tulbura toate categoriile sociale, indiferent de educaţie său nivel de
acţiune. Putem de aici să extragem un înţeles care va fi destul de discret înserat în contextul zilei de
17 august şi anume sextilul pe care Luna, la puţin timp de laintrarea în spaţiul acestei zile, îl va
împlini cu Chiron. Asta înseamnă intuiţie, vis premonitoriu, avertizare în faţa unor episoade
neplăcute sau în faţa unor ciudăţenii comportamentale pe care oamenii le vor face. Prin acest sextil
cu Chiron, chiar dacă este retrograd, oamenii vor fi avertizaţi şi, în felul acesta, contextul astral este
absolvit de orice vină. Nimeni dintre cei care vor fi loviţi sau care vor face gafe monumentale în 17
august, nimeni dintre cei care vor săvârşi fapte pe care le vor regreta mult timp de acum încolo nu
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se vor afla în afară vreunui avertisment. Important este să aibă stimulul rezistent, să privească în
direcţia care trebuie şi să extragă de acolo un înţeles. De asemenea, Luna, în careu cu Soarele care
se află la gradul cel mai avansat în zodie din toate celelalte poziţii planetare, până la ora 1:42 al zilei
de 18 august, când va trece în Gemeni, va fi în Perioada fără direcţie. Asta înseamnă că atunci când
în mod normal ar trebuie să ne vină mintea la cap, să judecăm lucrurile altfel, să fim mai reţinuţi,
mai atenţi, mai calmi, mai ponderaţi, atunci suntem în afara oricărei susţineri astrale şi tocmai de
aceea după-amiaza zilei de 17 august ar putea să fie plină de resentimente, eşecuri, dezamăgiri, nu
la modul general, cu ceea ce ni se întâmplă în viaţă, ci pe ceea ce am putut să gândim şi să facem în
ultimele zile. Înţelegem astfel, până în acest stadiul, că posibilitatea de a alege puterea şi de a o
folosi în acţiuni, aşa cum ne este recomandat în acest interval, devine o adevărată piatră de încercare
pentru cei care nu-şi pot stăpâni temperamentul, pentru cei care uită ce au vrut să spună şi se
contrazic de la o frază la alta, pentru cei care vor să păcălească.
Sigur, această apăsare sau această nemulţumire nu este un capăt de lume pentru că imediat
ce Luna va trece în Gemeni spectrul acţiunilor se va modifica substanţial, aceste dezamăgiri se vor
disipa de la sine şi foarte mulţi vor rămâne impresionaţi de propriul succes. Ne vom confrunta cu o
anume doză de narcisism în dimineaţa zilei de 18 august, când Venus şi Jupiter se vor afla în
conjuncţie. Este un moment de mare graţie a conjuncţiei dintre benefici chiar dacă el se consumă în
fiecare an. De această dată avem de-a face cu o conjuncţie între beneficii într-un semn al strălucirii
şi opulenţei şi oamenii vor dori nu neapărat să primească un bine din partea celorlalţi cât întâi să îi
convingă comunitatea că merită, că sunt singurii privilegiaţi şi apoi să li se ofere aceste merite. De
partea cealaltă, ar putea să mai fie integrată aici şi o componentă: faptul că oamenii se simt atât de
privilegiaţi încât să-şi ofere singuri drepturi, libertăţi să aleagă să-şi golească conturile din bancă,
să-şi cumpere un Lamborghini sau să-şi dea agoniseala de-o viaţă pe o distracţie de o noapte la
cazino. Aceste lucruri ţin de extravaganța zodiei Leu însă nu se întâmplă ca în cazul conjuncţiei
celor doi pe semnul complementar, Vărsător, unde nevoia de mai mult ia dimensiuni înfiorătoare,
ci, în ipostaza de acum, după ce trece efectul băuturii apar şi regretele. Efectul băuturii va trece
destul de repede pentru că imediat de la împlinirea conjuncţiei Venus-Jupiter, Luna se va afla în
careu cu Mercur şi va avea de oferit tinerilor care cred că tot ce zboară se mănâncă o lecţie de
sinceritate din partea celor care au fost implicaţi în meritele pe care le-au primit. Dacă au primit o
distincţie, îi vor auzi pe ceilalti de după uşi cum râd, dacă au fost lăudaţi, vor afla destul de repede
că acestea au fost cuvinte goale ori dacă au avut impresia că o anume relaţie socială la care ţineau
foarte mult ori spre care ţinteau s-a stabilizat printr-o declaraţie, la scurt timp după aceea vor afla că
nu a fost decât o simplă vorbă aruncată în vânt, că nu există nimic real şi că raporturile care sunt
solide, importante sau viabile vin dintr-o altă zonă despre care nu mai dorim să ştim acum nimic.
Vorbim aici despre sextilul lui Mercur cu Junon şi despre relaţii construite prin muncă, de înţelegere
construită prin apropiere, de convingere câştigată prin probatoriu, prin referinţă sau prin răcirea
unor sentimente care ar fi putut să compromită o relaţie. Această zonă este extrem de neplăcută
pentru indivizii grandomani care privesc tot ceea ce este în jur prin propriile lor imagini. Asta
înseamnă că pe aceştia îi sperie tot ceea ce înseamnă muncă, efort, autocontrol sau reţinere, tot ceea
ce înseamnă traversare a unor situaţii ambivalente în care chiar dacă binele nu este absolut, el
încântă pentru că există, fie şi numai puţin, în care răul nu este absolut, ci sperie pentru că în mod
firesc el nu ar trebuie să existe. Situaţii de acest gen, oscilante, pe care le-a traversat în luna iulie, îl
sperie în continuare și în 18 august descoperă că aceste lucruri încă mai fac parte din sfera sa de
acţiune, încă nu l-au părăsit şi dacă a visat că doar pe câteva vorbe lucrurile i s-au schimbat
substanţial, atunci s-a înşelat amarnic. Dacă ne referim aici la zona socială, aceea spre care ar putea
să facă trimitere sextilul lui Mercur cu Junon din 18 august, prin faptul că Luna devine planeta focar
într-un careu în T pe semne mutabile împreună cu Mercur şi Neptun, lucrurile iau o întorsătură
neaşteptată. Aceste raporturi sociale date de sextilul dintre Mercur şi Junon, pe de o parte devin
exponente ale unor traume sau nemulţumiri sau mobilul unor lacomii pe care în general oamenii şi
le ascund foarte bine. Pe de o parte, acest Junon pe primul segment din Rac caută o înţelegere cu cei
tineri, caută asociaţi, caută adepţi, doreşte să-şi formeze o celulă de criză în secret şi de partea
cealaltă îşi pregăteşte un atac iminent fără a prezenta în desfăşurător date precise, dar care va
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conţine elemente care sunt integrate în marele proces al transformării, acela care există în careul
maleficilor Uranus şi Pluton. Înţelegem, astfel, că simplele asocieri, simplele cereri de adeziune
lăsate într-un birou sau pur şi simplu o banală vizită la o conferinţă doar de plictiseală ne duce într-o
zonă foarte complicată unde să împărtăşim şi convingeri, dar în care să investim şi resurse, nu doar
informaţii, bani sau timp. Câştigurile care sunt prefigurate în ziua de 18 august, prin sextilele pe
care Luna le împlineşte cu Jupiter şi Venus, aflate în conjuncţii, sunt iluzorii sau sunt susţinute doar
pe observaţii extrem de subiective. Nu contează cât de mult plătesc, important este că se simt bine,
că sunt relaxaţi, băgaţi în seamă, că sunt lăudaţi, elogiaţi. Nu contează cât de mult costă pantofii,
dacă vânzătoarea îi face clientului un masaj la tâmple, nu contează cât de mult a costat vacanţă,
dacă distracţia a fost mult mai intensă decât ne-am aşteptat. Lucrurile acestea sunt periculoase
pentru lecţiile de viaţă pe care ni le-am însuşit în luna anterioară, însă sunt foarte plăcute pentru
acea categorie socială care urmăreşte să se bucure din orice, să ia viaţa în uşor, să simplifice foarte
mult, de acea categorie în care sunt integraţi oamenii care nu dau două parale pe muncă, pe efort,
nici când vine vorba de responsabilităţile sociale, dar nici în ceea ce priveşte propria lor cizelare
psihoemoţională sau morală.
Înţelegem astfel că acţiunile pe care le facem, acelea integrate în sintagma acestui interval
(puterea de a acţiona) devin exponente ale unor elemente de conduită integrate greşit. În 19 august
se împlineşte opoziţia dintre Mercur şi Neptun şi acest unghi ar putea să fie regăsit în acţiunile
sociale printr-o imensă eroare de factură personală. Acest unghi se adresează şi segmentului
alimentar, unei anumite neglijente comportamentale ce ar putea să se soldeze cu un final tragic. Nu
putem să vorbim aici despre a desconsidera eticheta unui produs, a nu observa că este în afara
perioadei de valabilitate sau a face un cadou nepotrivit doar pentru că ne-a plăcut mult ambalajul.
Lucrurile sunt periculoase, nefireşti, incerte în aşa fel încât prin acţiunile pe care le vom săvârși
acum să ne hrănim dezamăgirea şi, prin dezamăgire, să fim motivaţi să luptăm şi mai mult cu un
inamic invizibil. Opoziţia dintre Mercur şi Neptun este un unghi destul de prost pentru echilibrul
psihoemoţional, iar asta înseamnă că cei mai vulnerabili vor fi cei care lucrează cu energia, care
urmăresc să-şi îndrepte atenţia către lucrurile profunde şi să şi le menţină cât mai mult în forul lor
interior pentru că, prin rezonanţă, întreaga lor existenţă sa poarte această amprentă a binelui. Ei vor
fi loviţi prin replici, cuvinte, deposedări, vor fi încercaţi prin sfidare și singura soluţie pe care o au
pentru a merge mai departe este iertarea adversarului. Mesajul opoziţiei Mercur-Neptun nu merge în
această direcţie, ci se face apel la un set de reguli sau măsuri care nu este integrat în predispoziţiile
acestui unghi. Opoziţia dintre Mercur şi Neptun însemnă penitenţă, acuzaţii bine argumentate sau
răscolirea unor elemente de caracter pe care individul care a atins un anumit nivel de autocontrol
sau de elevare spirituală a refuzat să-l împărtăşească celorlalţi. Dintr-odată descoperim că o fiinţă
care practică meditaţia mai şi minte, că o persoană care poate să aibă stări profunde de conştiinţă,
care înţelege şi lucrează foarte bine cu elementele abstracte este dependentă de telenovele sau nu a
reuşit să-şi rezolve o serie de fobii penibile cum ar fi frica de propria umbra sau teama de păianjeni.
Lucrurile acestea nu au nicio relevanţă pentru persoanele implicate însă au o mare
importanță pentru cei care şi-au construit despre aceste fiinţe remarcabile imagini ireale. O fiinţă
care este într-un proces de cercetare spirituală poate coabita cu aceste defecte, dacă ele vin din corp.
În general, oamenii când au acces la o stare de conştiinţă superioară se preocupă de curăţenia
propriului corp, de o disciplină psihoafectivă şi prin abordarea acestora, viciile sau defectele sunt
dizolvate sau înlăturate însă nu toţi oamenii procedează aşa. Sunt cunoscute de-a lungul istoriei
multe ciudăţenii pe care maeştrii spirituali le aveau legate de consumul anumitor alimente sau de
anumite obiceiuri comportamentale. Cei care nu cunosc aceste detalii şi care-şi construiesc despre
practicanţii ştiinţelor esoterice o imagine ireala vor fi acum, în finalul celui de al doilea interval al
lunii august, foarte dezamăgiţi. Faptul că Luna va împlini un trigon cu Capul Dragonului nereuşind
să medieze tendinţa nodurilor, va duce la o permanentizarea acestor impresii. Imaginile negative pe
care oamenii şi le formează acum, în această perioadă, au o remanență puternică şi această
remanentă nu va slăbi anturajul şi nici persoanele împotriva cărora sunt îndreptate, ci puterea
persoanei care le deţine. Vorbim aici despre impactul pe care Uranus îl are asupra Axei Dragonului,
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despre cum se împletesc încercările personale cu cele sociale, despre cum declansează un individ o
mare frământare socială doar pentru simplul fapt pentru că acasă, cu familia, nu se poate armoniza.
Lucrurile acestea sunt foarte complicate pentru un individ care încă mai crede că viaţa sa se
coordonează după ideile pe care le conţine mintea sa. Viaţa este un proces extrem de complex, iar
interacţiunile sociale, diversitatea lor, faptul că de la cea mai mică schimbare pe care o face un
individ viaţa socială se poate aşeza pe o altă bază şi construcţia să ia o altă înfăţişarea, sugerează
faptul că fenomenul vieţii este unul cu mult mai complex decât poate un individ să-şi închipuie.
Trigonul pe care Junon şi Neptun îl împlinesc acum în această perioadă ne dă dreptul să ne
îndreptăm atenţia către anumite detalii ale acestei conjuncturi sociale foarte complicate şi anume
faptul că Neptun se afla acum în mers retrograd, dacă acest unghi se produce când Luna se află deja
în domiciliul său şi nu oricum, ci foarte aproape de a împlini şi ea un trigon cu Neptun, aduce zilei
anterioare, 19 august, când Luna se află în trigon cu Capul Dragonului, posibilitatea de a călători în
trecut pentru a descoperi care sunt greşelile majore pe care le-am făcut. Sigur, lucrurile acestea sunt
atât de delicate, atât de fragile, sunt construite într-un mod atât de suficient, încât omul comun nu
este capabil să realizeze această călătorie pentru că nu înţelege cum se face selecţia acestor episoade
şi cum sunt ele deplasate de la o zonă la alta în aşa fel încât înţelegerea să nu fie influenţată de
impresiile, nici afective şi nici mentale, şi nici de amintirile cu care intră în contact prin această
călătorie. Acest procedeu este abordat cu precădere de pasionaţii de ezoterism pentru recuperarea
energiei din trecut. Sigur acest procedeu de acum care se realizează între Junon şi Neptun implică
mai multe beneficii şi el nu permite doar recuperarea energiei din trecut, ci şi repararea unor
secvenţe care să poată deveni etaloane pozitive atunci când se va face din nou apel la ele.
Aşa după cum se poate constata, lucrurile sunt foarte complicate în această fereastră a
timpului. Pentru oamenii comuni lucrurile rămân decisive. Este foarte frumos ceea ce nu au obţinut
este magic şi sublim doar ceea ce trăiesc alţii, iar ceea ce trăim noi este încărcat de răspundere şi
apăsător. Lucrurile însă au şi ele un final pozitiv în acest interval pentru că sinteza acestor 10 zile de
analiză este una care ne situează pe un nivel superior. Am acţionat şi, prin acţiune, am devenit
protagoniştii unei experienţe cu totul specială. Ştim la ce să ne aşteptăm în viitor, ştim cum suntem
atunci când ne răsfaţă viaţa, atunci când suntem zăpăciţi, când uităm, când suntem vânători, ştim
cum reacţionăm în tot felul de situaţii doar pentru că am uzat de puterea de a acţiona. Prin aceste
rezultate viaţa se va simţi înnobilata însă aceasta atitudine de înnobilare ar putea pe unii să nu-i
încânte deloc. Ar putea
considera, ca la începutul
acestui interval, că trăiesc
lucruri care nu le sunt utile
că sunt obligaţi să se bucure
de situaţii care nu le
folosesc la nimic şi acest
lucru
ar
putea
să-i
adâncească şi mai mult în
tristeţe. Până şi această
tristeţe are o notă adâncă,
superioară şi sublimă. Este
important să ştim, la finalul
acestui interval pe care lam analizat, că viaţa celui
care acţionează este supusă
unui mare risc, însă printre aceste riscuri există şi acela de a evolua. În acest moment, prin
adoptarea acestui tip de risc, fiinţa va trece pe nivelul următor.
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A TREIA DECADĂ (21-31 august 2014)
Puterea de a rezista
Cheltuieli suplimentare. Probleme din cauza aspiraţiilor. Fapte care devin baze pentru scheletul
unor structuri durabile. Dezamăgire în faţa problemelor vieţii. Liniştea ne ajută să rezistăm în faţa
unui mare obstacol. Teama de consecinţe suprimă faptele îndrăzneţe. Elementele de siguranţă
impuse pe declaraţii. Jurăminte. Orgoliul duce la ghinion. Prin emoţii se arată nivelul spiritual.
Optimizarea funcţiilor psihice. Învățare uşoară. Nevoia de a epata. Încercarea de integrare
presupune abordarea unei noi serii de restricţii. Elementele din trecut se răzbună. Dorinţa unei
naţiuni, nu a unui individ, de a domina altă naţiune, nu un individ. Apel la consacrare.
Preocupările spirituale se află în impas. Reorganizarea centrelor de putere. Evenimentele de acum
nu sunt în favoarea fiinţelor sincere. Schisme. Trădări. Scandaluri din cauza minciunilor. Lucrurile
nu sunt dictate de conștiința individuală, ci de cea colectivă. Se lucrează pe mai multe tronsoane.
Mesajul astral este îndreptat către puterea de a rezista şi nu către puterea de a remodela.
Puterea de a rezista reprezintă dezideratul acestui ultim interval al lunii august pe care-l
analizăm aici. Dacă ar fi să ne gândim în ce direcţie s-ar putea îndrepta rezistența fizică, cea psihică
ori cea emoţională acum, în acest interval, după ce de-a lungul acestei luni am tot explorat puterea
de a lăsa lucrurile în voia lor ori cea de a acţiona, ne-am gândi în mod sigur la o scenă izolată sau la
o secvenţă desprinsă dintr-un teatru ambiental în care personaje, răsfirate prin sală, printre
spectatori, mor unul după altul sau se transformă, asemenea fluturelui, prin metamorfoza, ajungând
într-un stadiu pe care nu-l poate defini, dar care îi poate indica o posibilă finalitate în consonanţă
perfectă cu ceea ce şi-ar dorit foarte mult la începutul acestei luni sau de-a lungul lunii iulie.
21 august conţine o multitudine de aspecte printre care se evidenţiază trigonul pe care
Mercur şi Pluton îl împlinesc la grad perfect în a doua parte a zilei, seara, târziu. De asemenea, 21
august reprezintă şi ziua în care Luna i se va opune lui Pluton şi nu oricum, ci fiind în trigon cu
Saturn şi deci transformându-l pe acesta în planetă mediatoare acestei opoziţii. Am văzut şi am
înţeles de multe ori ca de fiecare dată când Luna trece prin domiciliu şi i se opune lui Pluton avem
probleme de patrimoniu. Cheltuim prea mult sau ne dăm seama că am dori să cheltuim, dar nu
avem resursele necesare, vrem să ne desfăşurăm într-un segment plăcut, agreabil sau sigur din
punctul de vedere al integrităţii corporale, afective sau mentale, însă nu reuşim, nu găsim timpul
necesar, nu reuşim să ne ajustăm programul sau pur şi simplu nu se leagă nimic în sensul acesta.
Mulţi se vor lega mult de faptul că sunt presaţi de programul de la serviciu, că sunt
împovăraţi de lucrurile pe care nu au reuşit să le termine sau pentru că-şi propun prea multe şi nu
reuşesc să se încadreze în timp. Cert este că de fiecare dată când Luna şi Pluton sunt în opoziţie pe
această axă, cu Lună în domiciliu, apare o problemă între individ şi aspiraţiile pe care acesta le
hrăneşte, între personalitatea sa şi dorinţele care vor să se impună faţă de program sau faţă de
disciplină. De această dată Marte şi Saturn se apropie foarte mult şi îşi unesc forţele pentru a
construi lucruri foarte importante pentru devenirea sa spirituală sau pur și simplu pentru societatea,
ce vor deveni în timp baze sau scheletul unei structuri durabile în timp. Marte şi Saturn sunt doi
malefici care nici separat, dar nici atunci când sunt împreună nu reuşesc să construiască lucruri
magnifice, și doar produc schimbări impresionante, nu pot să-şi dea mâna pentru a fi în ton cu
vremurile, ci doar pentru a le preschimba, a-şi pune amprenta pe demersul social sau pur şi simplu
pentru a distruge din dorinţa de a lăsa o urmă a trecerii lor.
Acum, când Luna se află în opoziţie cu Pluton şi când oamenii îşi fac griji pentru statutul lor
profesional se gândesc că poate niciodată nu vor avea şansa să se extindă sau să fie împliniţi pe cât
de mult şi-ar dori. Saturn vine şi împlineşte un trigon cu Luna şi nu oricum, ci îl are aproape de el
pe Marte, care, prin dorinţele sale controlate sau precis ordonate din timp, reuşeşte să creeze un
cadru adecvat, plăcut, constructiv şi lipsit de pericole pentru a înlătura acest neajuns. În felul acesta,
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momentul în care Luna şi Pluton sunt în opoziţie, acum şi doar acum când Marte se apropie de
Saturn, oamenii reuşesc printr-o condiţionare socială să-şi îndeplinească aspiraţii la care au lucrat
mult timp. Nu faptul că se gândesc într-un alt mod, nu pentru că sunt mai organizaţi cu ideile și
sentimentele, nu pentru că există prerogativele pe care individul ar putea să le primească prin
funcţia sa sau prin statutul social, nu pentru că se dă o hotărâre judecătorească şi nici pentru că
aceasta ar putea fi un ordin, ci pur şi simplu se face o excepţie de la regula generală, aceea care îi
spune de fiecare dată când ar trebuie să fie sensibil, romantic sau să considere că merită toate aceste
lucruri să primească o legătură din partea destinului. Acum lucrurile sunt răsturnate se va face
excepţie de la această lovitură şi cei care nu sunt pregătiţi pentru acest episod spectaculos sau care
nu sunt obişnuiţi să treacă prin evenimente de această factură vor claca, se vor speria, vor da bir cu
fugiţii sau vor inventa povesti frumoase cu prinţi şi zâne, susţinând faptul că merită să li se întâmple
toate aceste lucruri chiar dacă atunci când sunt puşi să explice nu reuşesc să lege nicio explicaţie
plauzibilă despre toate aceste situaţii. Aceste persoane sunt fiinţele comune care se axează mai mult
pe sextilul Luna-Mercur, adică pe un exerciţiu mental, pe succesiunea evenimentelor, pe logica
firească a faptelor şi nici într-un caz pe excepţiile magnifice care vin sub comanda pe care universul
o da în momente ştiute numai de el.
Aceste momente speciale îl duc pe individ către indulgenţă, către a fi mult mai înţelegător cu
cei din jur, cu fiinţele care suferă pentru că-şi amintesc, mai ales în ziua de 22 august, când Luna va
fi în careu cu Axa Dragonului, că cu toţii suferim şi că nu există fiinţă pe această planetă care să
trăiască fericirea absolută. Fericirea absolută reprezintă graţia divină care scoate entitatea din
această lume a suferinţei, din acest penitenciar al universului în care fiecare entitate alege în mod
deliberat să vină pentru a înţelege că viaţa are multiple faţete şi că universul se extinde în
permanenţă. Această idee ezoterică ce priveşte extinderea universului prin implicarea sufletelor ce
poartă amprenta divinităţii reprezintă un element de mare fineţe pe care doar cei care lucrează cu
energia îl vor înţelege. 22 august nu ne ajută în acest sens nici când Luna se afla în Rac şi nici când
va trece în Leu. Aceste două zodii nu instigă spre aprofundare, ci ele cultivă foarte mult plăcerile
personale dramele care vin tot din această lume sau stima de sine aceea care îi spune individului că
este buricul pământului. Aceste două ipostaze de trecere a lunii de pe ultimul segment din Rac şi
primul din Leu coincide cu ingresul Soarelui în zodia Fecioară care va face din cele două zile de 22
şi 23 august zile de mare grație când toate motoarele se opresc, când zgomotul dispare şi când se
aud doar ritmurile create de bătăile inimii. Viaţa va fi coordonată în aceste zile după ritmul propriei
inimi, după cât de puternic sau plăcut le bate inima, după ritmul astral pe care această sonoritate îl
transmite în planul fizic.
Astfel, când Luna va intra în Leu, Soarele îşi va finaliza tranzitul sau prin această zodie şi
noaptea de vineri spre sâmbătă va fi una extrem de intensă şi complicată pentru că din dispunerea
planetelor de acum vom aveam din nou luminariile pe zodia Leu, aşa cum s-a-ntâmplat anterior, la
Luna nouă împlinită în 27 iulie când cele două luminarii se aflau tot în Leu. Acum Luna ajunge din
urmă Soarele şi acest interval care se va suprapune perfect peste noapte de 22 spre 23 august va
reprezenta o reeditarea a ceea ce a reprezentat Luna nouă din 27 iulie. Unii se simt constrânşi şi se
tem să-şi amintească de lucrurile care au venit spre ei în luna iulie. Nu numai că le este teamă, dar
se şi gândesc la consecinţe, dar, mai ales, la efortul pe care trebuie să-l depună dacă intră pe aceeaşi
frecvenţă, dacă dau curs aceloraşi ambiţii sau dacă se opun din nou unei autorităţi aşa cum au făcut
în iulie. Mulţi, tocmai pentru că se întâmplă noaptea, retrăiesc o parte din secventele care s-au
consumat în ultima perioadă a lunii iulie. Acest lucru nu este deloc plăcut, chiar dacă Luna se
apropie de Jupiter, chiar dacă sentimentele sunt alimentate prin stima de sine sau confort, teama de
a nu repeta un episod i-ar putea împinge pe unii să ia decizii proaste. Deciziile proaste, când Saturn
şi Marte din mijlocul zodiei Scorpion trimit raze de careu către un sector destul de mare din zodia
Leu, reprezintă un pericol foarte mare pe care Chiron, asteroidul spiritualităţii, nu îl poate
contrabalansa, aşa cum şi-ar dori. Acest lucru se întâmplă pentru că Uranus, despre care ştim că este
implicat într-un proces imens de transformare a conştiinţei globale, prin careul pe care-l împlineşte
cu Pluton, trimite acum trigoane către planetele din Leu. Oamenii vor fi păcăliţi că orice decizii ar
lua acestea pot duce la un rezultat bun, că nu este suficient decât să se mobilizeze, să prindă curaj,
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să se îndrepte către o ţintă şi totul va fi bine, de vreme ce această ideea le-a încolţit în minte sau de
vreme ce destinul le-a trimis oameni bine intenţionaţi în preajmă, de vreme ce nimeni dintre cei care
spun că sunt importanţi în destinul individului nu dă un semn că ar vrea să păcălească sau ar vrea să
distrugă. Toate aceste lucruri care vin spre el acum doar par benefice. Cât timp Luna va fi în Leu
toate sentimentele care ne vor spune acest lucru, care ne vor îndrepta către atitudinea Tot ce vine
spre mine este bun sunt greşite.
Dacă în 23 august, Marte şi Chiron vor fi în trigon, spunând că ne dorim foarte mult ca
lucrurile să meargă spre bine şi, implicit, şi evenimentele sociale la care fac referire să comporte
acelaşi traseu, planul ideilor, acela care ne spune că structurile sociale, certitudinile, elementele de
siguranţă impuse pe declaraţii, jurăminte, acte notariale sau titluri ştiinţifice obţinute prin examene
grele ori prin traversarea unor verificări, ne îndeamnă către compromisuri şi mai mari. Lucrurile
care ne complică foarte mult viaţa vin din planul ideilor. Nu titlurile ştiinţifice și nu lucrurile care
sunt stabilizate printr-un act reprezintă elementul salvator al acestei perioade, nu lucrurile care sunt
stabilizate printr-o relaţie administrativă primează faţă de cele care sunt consimţite printr-o legătură
afectivă, doar ca afectivitatea, cea care este dictată de relaţia de pe semnele de apă dintre Marte şi
Chiron şi dintre Junon şi Neptun, primeşte o lovitură dura din partea lui Lilith care, prin
extravaganțe, complică lucrurile simple. Oamenii care se iubesc se trezesc dintr-odată cu
complicaţii din partea rudelor, cei care vor să se apropie sau care vor să construiască un proiect bun
ori care vor să pună bazele unei colaborări ce ar putea să ţină de segmentul ezoteric sau pur şi
simplu care să se evidenţieze printr-un schimb de sentimente ce va sta la baza unei atracţii între
persoane care să simtă şi să gândească la fel se trezesc dintr-odată cu elemente care distorsionează
mesajul, care spun că vor să se integreze, dar de fapt vor să distrugă acest mediu.
Aceasta informaţie nu ţine de teoria conspiraţiei, ci mai curând de un anume ghinion care
vine din partea lui Lilith din Leu. Lilith din Leu sancţionează orgoliul celui care reuşeşte. Orgoliul
ghinionistului este hrănit, acestuia i se spune că este cea mai importantă fiinţă, buricul pământului şi
nu trebuie să-şi facă griji că până la urma lucrurile vor fi aşa cum vrea el. Dacă va reuşi, acest
orgoliu care până atunci îl lăuda, acum îl va acuza şi îl va expune mult în fața elementelor care ar
putea să-l destabilizeze. Situaţia aceasta care va fi vizibilă în special în 24 august, când Mercur şi
Chiron vor fi în opoziţie şi când orice raport distorsionat, orice idee neînţeleasă, orice mesaj care nu
merge pe făgaşul normal sau care nu face trimitere la o resursă naturală, ci care este pur şi simplu
preluat şi transmis mai departe, va pune la grea încercare seriozitatea celor care se întâlnesc pentru a
construi ceva sau pur şi simplu relaţiile de prietenie care vor să treacă într-o altă etapă.
Cei care vor să treacă într-o altă etapă acum, cum ar fi, spre exemplu, relaţiile de prietenie să
treacă în zona inimă sau relaţiile din zona intimă să fie stabilizate printr-un act ori raporturile
profesionale să treacă prin etapele pe care le presupune meseria respectivă, vor fi foarte încercati
referitor la sinceritatea informaţiilor transmise în aşa fel încât să se pună mult la îndoială
sinceritatea emoţiilor. Emoţiile sunt corecte, bune, constructive, inspirate, iar oamenii care le
transmit, pentru că le deţin, dovedesc faptul că sunt fiinţe sensibile, care primesc mesaje din subtil
sau care răspund unui stimul spiritual, comun persoanelor care se află în acel grup. Pentru că în
mijlocul zilei de 25 august Mercur şi Marte vor fi în sextil se va realiza o legătură indirectă între
personajele aflate acum în conflict. Va apărea un personaj care va dori să medieze şi asta doar
pentru că grupul respectiv deţine astfel de resurse. Atunci când acest conflict apare între două
persoane şi nimeni nu ştie ce anume au discutat acestea criza va fi ea însăşi izolată de ceea ce se
întâmplă în jur. Pentru aceste persoane izolate nu va apărea ghidul salvator, nu va apărea persoana
care să le echilibreze sau care să facă un minim de mediere între intenţiile unuia şi aspiraţiile
celorlalţi. În acest moment, oamenii îşi vor deschide sufletul către lucrurile care sunt noi.
Mercur şi Marte, atunci când sunt în sextil, aduc o optimizare a funcţiilor psihice, o
deschidere către domenii controversate, de graniţă sau către meserii care pun mult accentul pe
disciplină, pe ordine, pe preciziei, pe program strict sau pe respectul care există între diferite ranguri
care sunt create în cadrul aceloraşi instituţii. Unghiul celor doi amplifică mult energia psihică şi
optimizează procesul de învățare sau schimbul de informaţii pe care individul îl realizează cu
mediul. Nu toţi cei care intră în contact cu acest mesaj astral se ocupă de învaţat, însă cu toţii vor
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observa că reţin mai uşor informaţiile şi că îşi amintesc cu mai mare uşurinţă de lucrurile care s-au
întâmplat cu ani în urmă sau reţin mult mai uşor informaţiile peste care îşi trec acum, la prima
vedere, ochii. Că reprezintă o informaţie pe care o citesc din presa scrisă, că au citit o informaţie pe
internet sau pur și simplu au auzit ceva în treacăt, acestea rămân şi îi vor fi utile pe mai târziu pentru
în 25 august, imediat ce Luna va trece în Fecioară, când Venus şi Uranus își vor împlini trigonul lor.
Acest trigon este unul foarte puternic şi nu reprezintă o noutate pentru noi. Mesajele pe care ni le
vor transmite ne vor incita către activităţi mondene, către a ne petrece timpul în mod agreabil și
mulţi vor aspira, vor visa prea mult la distracţii care să se consume acum, nu prea departe în timp.
Acest lucru ne-au invadat prea mult de la începutul lui august încoace, însă mulţi vor dori să lase
totul în urmă şi să intre acum într-o nouă etapă, să meargă mai departe decât se află acum. În
această zi vom observa că Jupiter este planetă neaspectată şi lucrurile care vin spre noi prin trigonul
Venus-Uranus, ce lăsa impresia unui succes prin extravaganţă, noutate, prin libertate de expresie
sau pur şi simplu prin faptul că anumite bariere sunt căzute, cele legate de generaţie, rang social, de
sex, religie, vom fi tentaţi să greșim periculos unii față de ceilalți. Pentru că Venus şi Uranus sunt în
trigon, iar Venus reprezintă Micul Succes, şansa vine spre individ doar în ceea ce privesc relaţiile
personale. Atunci când grandomania care ne vine din partea zodiei Leu sau nevoia de a epata ori de
a teatraliza adică de a scoate satisfacţia, probleme sau încântarea din zona privată şi a o îndesa cu
forţa în planul social, lucrurile se vor complica într-un mod iremediabil. Este adevărat că acum
apropierea Soarelui de Lună este foarte puternic mediată şi implicit opoziţia pe care o face cu
Neptun este mediată de Junon, însă relaţiile (Junon) sunt puternic lezate de Pluton prin programul
de lucru impus, prin standardul pe care fiecare structură formată din două sau mai mult persoane cu
care intrăm în contact este marcată. Asta înseamnă că dacă dorim să ne bucurăm, să o facem într-un
mod personal, intim, în familie, într-un cerc de prieteni cu oameni pe care îi cunoaştem foarte bine
pentru că atunci când vom trece pe zona publică şi când vom considera că bucuriile pe care le avem
sunt bine armonizate cu bucuriile celorlalţi doar pentru că râd, că au aceleaşi glume ori că se
îmbrăca la fel sau că se întâlnesc în acelaşi loc, ne vom înşela amarnic. Asta se întâmplă pentru că
pierdem din vedere faptul că grupurile respective au reguli cu care rezonăm şi încercarea de
integrare presupune o nouă serie de restricţii sau întoarcerea la atmosfera lunii iulie când am muncit
pentru un minim de decenţă sau pentru bucurii pe care ulterior le-am plătit foarte scump.
Luna nouă din 25 august, pentru că i se opune lui Neptun, nu ne ajută foarte mult în a ne
clarifica această viziune. Cu alte cuvinte, reprezintă o Lună nouă care deschide o perioadă de patru
săptămâni de orbire în ceea ce priveşte încadrarea sentimentelor pe făgaşul normal. Ceea ce este
neobişnuit vine din faptul că în ziua în care Mercur şi Saturn îşi împlinesc un sextil Marte şi Saturn
vor împlini conjuncţia lor. Această dispunere şi această relaţie construită între cele trei planete, prin
faptul că Mercur se află în continuare în opoziţie cu Chiron, iar Chiron trimite un trigon către
poziţia celor doi malefici din Scorpion, ne pune într-o mare dificultate. Vedem soluţia, dar nu o
putem aplica, suntem în faţa celor mai bune rezolvări sau ideile pe care le avem sunt miraculoase
însă ele nu găsesc terenul necesar pentru a se fixa. Conjuncţia lui Marte cu Saturn pe Scorpion este
un element extrem de important pentru structurile administrative pentru toate lucrurile pe care
dorim să le implementăm şi care cer sacrificiu disciplină, abţinere de la cele care sunt tangente la
bucuria de a trăi sau pentru a ridica un edificiu spectaculos. Aici putem face trimitere la legenda
Meşterului Manole acela care îşi zideşte soţia pentru a reuşi să facă din construcţia sa un edificiu
durabil. Acelaşi lucru se întâmplă şi acum, însă metafora se transpune în planul realităţii prin
tendinţa individului de a-şi zidi, încuia, în edificiul pe care-l construieşte acum, sentimentul său de
siguranţă sau puterea sa de creaţie.
Astfel, 25 august este o zi de mare graţie pentru că ne invită să descoperim soluţia la toate
problemele cu care ne confruntăm. Dacă până acum, cu aglomerarea de planete de pe zodia Leu, am
crezut ca satisfacţia și succesul, ca distracţiile sau toate lucrurile care vin să ne încânte, să ne
relaxeze sau să ne trezească plăceri au fost preferate, acum descoperim că, de fapt, munca,
disciplina, seriozitate sau ordinea şi organizarea ne salvează din situaţiile periculoase pe care le-am
construit. Toate aceste lucruri, fie că sunt elemente care ţin de aspectul de divertisment sau că ţin de
mesajul transmis de planete acum (cel legat de disciplină) vin ca informaţii create de conjuncţia lui
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Uranus cu Coada Dragonului. Adică, elementele din trecut se răzbună, cer structurii sociale
eficiență într-un anumit plan sau pur şi simplu succesul unei naţiuni în defavoarea altora. Aceste
lucruri sunt atât de complicate şi de adânc fixate în inconştientul colectiv încât nu trebuie să le
analizăm după conţinutul pe care-l deţine dorinţa. Dorinţa unei naţiuni de a domina altă naţiune nu
trebuie analizată după primele idei care sunt consultate din formulare. Acum, după cum sunt
dispuse planetele, dominarea ia o altă înfăţişarea. Aceasta va fi construită fie din punct de vedere
comercial, fie din punctul de vedere al mijloacelor de distracţie ori prin anumite structuri secrete
care se construiesc prin exploatarea unui potenţial pe care, dintr-odată, un anumit popor, o anumită
regiune sau o rasă o deţine. Lucrurile aceste sunt utile şi importante pentru geopolitică, însă pentru
zona personală, cea pe care o analizăm aici, acestea sunt mai puţin importante. Ceea ce este
important din conjuncţia lui Saturn cu Marte ne aduce un gust pentru disciplină, pentru ordine,
pentru precizie care poate atinge acum un vârf impresionant. Lucrurile acestea dacă sunt folosite în
a atrage atenţia unei persoane, în a obliga să jure, să promită, în a-i pune acesteia interdicţii în plan
afectiv sau pur şi simplu prin a o păcăli să semneze un document pe care în alte condiţii nu l-ar
semna, nu face altceva decât să pună o etichetă pe întregul destin şi să scoată în evidenţă faptul că
2013 a fost un an în care individul s-a certat cu sine şi a învins doar acela care a reuşi să înţeleagă
care îi sunt nevoile urgente şi cum să separe nevoia de dorinţă.
Astfel, Venus, cea care este încurajată de Uranus din Berbec să-şi exploreze toată gama
plăcerilor, să jignească pe toată lumea dacă prin asta obţine o distracţie, să nu ţină cont de absolut
nimic, va primi o lovitură foarte dură din partea maleficilor Marte şi Saturn. În 26 şi 27 august
aceste două unghiuri se împlinesc la un interval de aproximativ 24 de ore. Dacă Venus şi Saturn,
aduc drept indiciu al relaţiilor sentimentul de nesiguranţă sau încordarea relaţiilor dintre generaţii
sau pur şi simplu un puternic conflict între starea de fapt a lucrurilor, vocea poporului, atmosfera
firească, atitudinea liniştită şi calmă care există în cadrul unei comunităţi în conflict cu biciul
legislativ, cu regulile, cu precizia, cu programul de lucru, se vor limita doar în sfera intimă, doar la
ceea ce individul va considera mai valoros, mai corect sau mai important. Cei care sunt în conflict
cu societatea vor fi în conflict şi în familie cu partenerul de viaţă, vor fi nemulţumiţi de cum sunt
trataţi de copii sau pur şi simplu nu-si vor găsi locul dacă în familie nu exista cineva care să le
opună rezistenţă. Lucrurile acestea înseamnă o greutate puternică pusă pe individ, una pe care omul
de unul singur nu o poate duce decât dacă este ajutat de prieteni, înţeles de consilieri sau pur şi
simplu susținut de forţe subtile care supraveghează orice proces de evoluţie spirituală. Şi pentru că
suntem obişnuiţi ca fenomenul astral să nu se manifeste sub imperiul întâmplărilor, în ziua de 28
august Venus şi Lilith se vor afla în conjuncţie, iar Luna îşi va începe periplul sau prin Balanţă,
zodia guvernată de Venus. Astfel, înţelegem că tot ceea ce ţine de tentaţie va fi trecut printr-un filtru
şi va avea în permanenţă nevoie de aprobarea celorlalţi. Plăcerile care sunt ghidate acum de Lilith,
vor întâmpina o rezistenţă foarte puternică în mediile unde disciplina este deja puternică, unde este
reglementat un program de lucru sau unde raporturile sociale sunt clar definite încă din etapele
preliminare. Aceasta va fi o puternică lovitură pentru Lilith pentru că, trecând printr-o zodie care
înfierbântă puternic sentimentele, s-a aşteptat din partea micului benefic să compromită tot ceea ce
ţine de sfera individuală şi să ducă ființele într-o zonă a compromisului, în aşa fel încât să motiveze
ori să fie împotriva a tot ceea ce ţine de regulă sau disciplină.
Lucrurile acestea, dacă au fost reglementate anterior datei de 28 august, vor fi respectate şi
orice formă de plăcere ce ar putea apărea, fie că ea vine din careul Luna-Junon ori din careu cu
Pluton sau pur şi simplu din construcţia pe care aceşti protagonişti o împlinesc (careul în T pe
semne cardinale pe care îl împlinesc cu Luna focar) lucrurile se îndreptă spre o finalitate stabilitatea
anterior.
Pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare
spirituală, care sunt familiarizaţi cu noţiunile esoterice, a avea neapărat nevoie de ecoul celorlalţi
înseamnă a realiza procesul de consacrare, adică solicitarea ajutorului unui for superior sau pur şi
simplu solicitarea ajutorului divinităţii, ceea ce reprezintă dovada echilibrului. Soarele se află în
ultima etapă a fazei ascendente pe care o construieşte în opoziţia sa cu Neptun, împlinită în 29
august, punând o mare greutate pe această relaţie care există cu forţele nevăzute. Acesta este

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

176

momentul în care, datorită regulii sau disciplinei, datorită relaţiilor încordate care ar putea să existe
în familie, datorită greutăţilor sociale sau în societate, prin colegii de serviciu sau în instituţii, prin
exemplul pe care liderii îl oferă, individul se îndreaptă spre a-şi pierde încrederea în ceea ce-l
susţine cel mai mult sau chiar credinţa. Opoziţia dintre Soarele şi Neptun este renumită pentru
încercarea de factură spirituală la care îl supune pe individ. Pentru că în această perioadă avem şi o
opoziţie între Pluton şi Junon îndrăznim să anticipăm că această încercare se adresează
spiritualităţii, nu credinţei personale pe care o are un individ şi pe care nu doreşte să o
împărtăşească la scenă deschisă cu toată lumea sau nu o instituţionalizează, ci este o încercare, o
greutate care se adresează instituţiilor cu specific religios sau organizaţiilor care se ocupă de aceste
probleme spirituale. Aici sunt afectate şi informaţiile transmise prin media pentru că sunt afectaţi
Jupiter şi Uranus, iar Luna din Balanţă nu susţine acest demers, ci, dimpotrivă, dă bir cu fugiţii şi
deci tot ceea ce se promovează morala, religia, spiritualitatea sau credinţa în Dumnezeu, toate
lucrurile acestea care ar trebui să ducă spre vindecare, spre armonizare sau spre o mai bună
înţelegere a oamenilor cu semenii trec printr-un puternic impas şi acesta înseamnă dezicere.
29 august nu este doar ziua în care Soare i se opune lui Neptun, ci şi ziua în care Marte şi
Lilith vor fi în careu, iar asta înseamnă îndoială puternică fixată în subconştientul unui individ, iar
această îndoială, pentru că vine pe conjuncţia Marte-Saturn, duce la decizii cu caracter administrativ
sau la sancţiuni aplicate cultelor ori organizaţiilor cu caracter ocult sau celor care combina medicina
cu spiritualitatea. Acesta este un moment foarte greu şi puternic pentru cei care sunt angrenaţi pe o
cale spirituală. Aici se cere să se facă dovada puterii de a rezista. Aici dezideratul acestui interval îşi
va face simţită prezenţa într-un mod atât de viu, de penetrant şi de înălţător pentru că se va solda cu
decizii care vor schimba întru-totul modul în care percepem valorile spirituale sau anumite mesaje
care veneau pe un anumit canal. Pentru că Venus o dezamăgeşte pe Lilith, dar se afla în sextil cu
Capul Dragonului, toate aceste lucruri negative ar putea avea o rezolvare, o nişă şi aceea vine prin
purificarea unui mediu spiritual prin desprinderea de anumite structuri care nu făceau cinste acestui
domeniu şi care prin desprinderea de trunchi se aseamănă cu firele de păr care cad sau a frunzelor
care se usucă pentru că le-a venit timpul.
Opoziţia pe care Pluton şi Junon o împlinesc şi, de asemenea, sextilul pe care Venus şi
Capul Dragonului il împlinesc în aceeaşi zi susţin ideea distrugerii elementelor care nu făceau faţă
în mod individual la transformare şi fuziunea acestora în structuri mult mai puternice. Această
reconfigurare ia înfăţişarea reorganizării centrelor de putere, însă direcţiile de acum nu sunt legate
atât de mult de puterea administrativă sau de cea geopolitica la care facem trimitere în analizele
săptămânale, ci se referă la o altă forţă, cea spirituală, una care vine prin mesajul transmis de Axa
Dragonului şi care acum este puternic răscolită, tulburată, agresată de intervenţia lui Uranus din
Berbec. Sunt iniţiate noi structuri şi oamenii sunt deschişi să se afilieze sperând că prin asta sunt
salvaţi sau că vor avea avantaje pe care nu le-au avut din structurile vechi. Ei, însă, nu surprind
esența pentru că avantajele la care se gândesc acum nu sunt în niciun caz de factură spirituală.
Avem două poziţii agresive care lovesc în gândirea mistică - opoziţiile Soare-Neptun, Junon-Pluton
şi, de asemenea, trecerea lui Uranus peste Coada Dragonului care nu încurajează deloc transmiterea
informaţiilor de factură spirituală. Sunt însă încurajate structurile sociale care vehiculează informaţii
de această factură, însă se axează foarte mult pe comerţul cu iluzii, pe transformarea acestui sector
într-o autoritate, care să devină în timp o adevărat structură administrativă pe care nimeni să nu o
mai poată combate. Lucrurile nu sunt în favoarea fiinţelor sincere pentru că zodia Leu este puternic
agasată de conjuncţia Venus-Lilith şi, de asemenea, prezenţa lui Jupiter în aceleaşi ape ca şi Lilith
(ambele sunt în Leu). Este prea mult pentru un om să răzbată de unul singur atunci când ambii
benefici se află sub imperiul tentaţiei. Binele va fi răstălmăcit, iar oamenii vor crede că lucrând în
felul acesta vor fi eliberaţi de durerea nesiguranţei sau de neputinţa de a-şi împlini destinul într-un
timp foarte scurt.
Lucrurile acestea legate de destin sunt, pentru mulţi dintre oameni, destul de abstracte. Ele
nu au asupra lor niciun ecou şi nicio echivalentă nu poate fi găsită între aceste elemente de destin şi
existenţa lor individuală. Totuşi chiar şi aceste fiinţe au un scop. Ele urmăresc să obţină ceva, le va
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face plăcere să-şi vadă numele trecut în dreptul unei întâmplări sau pur şi simplu să fie respectaţi în
grupul social în care sunt integraţi.
Pentru mulţi dintre oameni pentru care destinul nu este legat de o evoluţie spirituală aceasta
este sferă preocupărilor lor şi doar în acest domeniu destinul se poate manifesta. Aici apar însă
îndoielile cele mai mari şi trădările cele mai puternice, aici apar scandalurile legate de minciuni,
dezamăgiri şi, extrapolând, aceleaşi tipuri de trădări sau dezamăgiri vor surveni și la nivelul marile
instituţii, la nivelul planetei şi, de asemenea, ele vor fi vizibile și prin intermediul raporturilor care
există între structurile secrete sau între diferiţi lideri ai acestor structuri secrete. Pentru că avem de-a
face cu Marte şi Saturn care se întâlnesc într-o zodie periculoasă cum este Scorpionul, care
patronează în zodiac moartea, putea să anticipăm şi conflicte legate de asasinate sau trădări, de
schisme în planul politic generat de conflicte în familie sau de trădări în dragoste, de neînţelegeri în
sfera intimă care îşi vor pune mult accentul pe raporturile sociale ceea ce va fi de altfel foarte greu
de înţeles pentru omul comun. Nu trebuie însă să amestecăm domeniile sau planurile pentru că acest
context astral lucrează concomitent pe mai multe nivele. Nivelul omului comun se va limita la
trădări în sfera intimă, dar nu înseamnă că drama sa va fi mai mică decât a aceluia care va fi trădat
de o structură, de o organizaţie sau care va fi pur şi simplu alungat de la tribună pentru că nu mai
reprezintă interesele unei organizaţii şi deci nu mai are dreptul să se adreseze mulţimii.
În felul acesta, trecerea Lunii în Scorpion în 30 august va amplifica foarte mult această
tendinţă de a răscoli secretele cuiva. Dacă în planul individual aceasta răscolire se va solda cu
eliberarea individului, elementele care-l presau, care-l obligau să se ascundă, să mintă, să se izoleze
de cei care ar putea să-l descopere, în planul vieţii sociale această trecere a Lunii prin Scorpion,
pentru că se bazează pe cele indicate, generează conflicte.
Puţini vor fi aceia care vor afla în ce constă încercarea de acum. Poate vor afla peste câţiva
ani, poate peste câţiva zeci de ani în ce a constă conflictul şi schisma din această perioadă. Cu toții
speram însă să fim informaţi în mod corect, pentru că scandalul distrage atenţia opiniei publice.
Referitor la marile separări, pentru că, ştiind cum se organizează centrele de putere în urma acestui
conflict, vom înţelege şi noi la ce stăpân lucrăm. Aproape că nu va exista sector social care nu fie
încercat pe această putere de a rezista, de a-şi păstra valorile în formă în care erau, de a nu fi
preschimbat în altceva sau de nu fi integrat în altă structură. Lucrurile nu sunt însă dictate de
conștiința individuală, ci de cea colectivă, lucrându-se pe mai multe tronsoane.
Scopul acestor previziuni nu este acela de a şti când anume se întâmplă sau de ce, ci de a
avertiza individul referitor la faptul că exista un anumit preţ pentru aceste lucruri. Preţul pe care
individul îl va plăti va fi legat de propria sa sănătate afectivă sau mentală, de propriul său confort
sau de propria sa imagine pe care şi-o va construi în raport cu noile structuri. Nu va conta că va
vorbi o altă limbă ori că va trebui să poarte o nouă uniformă sau că va trebui să respecte anumite
reguli de conveniențe, ci va fi importantă atitudinea pe care o are individul faţă de aceste lucruri şi
mai ales ce anume îşi va aduce aminte din toate lucrurile pe care le-a iubit, îndrăgit şi le-a protejat
cu atât de mult efort până în acest moment. Puterea de a
rezista, în intervalul 21-31 august, reprezintă o adevărată
piatră de încercare pentru anul 2014.
Multe sunt importante în acest an, însă cei care
rezistă la agresiune, imixtiune sau orice formă de intimidare
dovedesc că sunt fiinţe foarte puternice, aşa cum s-a putut
constata din pericolul referitor la care am realizat această
prezentare. Am văzut că toate zonele sociale sunt afectate,
atât sfera intimă cât şi zona socială, atât planul profesional,
cât și relaţiile banale care există între oameni, până la raporturile construite pe baza convingerilor
religioase sau a credinţelor. Toate aceste lucruri vor fi încercate pe puterea de a rezista. Toate aceste
agresiuni, chiar dacă pe alocuri vor avea rezultate bune, merg spre dizolvarea convingerilor unui
individ, ceea ce nu va fi deloc confortabil. Finalitatea acestui demers nu urmăreşte protejarea
interesului individului sau confortul său. Tocmai de aceea, mesajul astral este îndreptat către
puterea de a rezista şi nu către puterea de a remodela.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

178

Previziuni astrologice pentru anul 2014

179

SEPTEMBRIE
DECIZII
REPERE ISTORICE NEGATIVE

· 1535 – Este înăbușită răscoala anabaptiștilor din Münster
(Westfalia) care încercau să alcătuiască o societate utopică;
· 13-14 septembrie 1940 – localitatea Ip (Sălaj) era
scăldată în sânge. Au fost uciși 157 de copii, femei şi
bărbaţi români. Masacrul de la Ip s-a petrecut la cinci zile de
la tragedia similară produsă, în Sălaj, la Treznea, unde 86 de
localnici au pierit sub armele armatei hortyste, având o
singură vină: aceea de a fi români.

REPERE ISTORICE POZITIVE

· 1768 – J. H. Lambert demonstrează iraționalitatea
numărului Pi, iar G. Monge pune bazele geometriei
descriptive.
· 1789 – Ludovic al XVI-lea convoacă Adunarea Stărilor
Generale. A treia stare (burghezia), mult mai numeroasă
decât celelalte doua ce dețineau aprox 2% din populație, a
cerut dublă reprezentare. Începe Revoluția Franceză.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
1. Noi nu suntem urmașii Romei – “Au fost întotdeauna și sunt încă și astăzi teribili specialiștii, față
Napoleon Săvescu
de cei ce îndrăznesc să emită ipoteze, care zdruncină valoarea
operelor lor. Ce sentiment de cruțare poate avea un învățat față
de cel care emite o ipoteză care, dacă s-ar adeveri, ar însemna
aruncarea la coș a tot ce a scris el pe baza unei ipoteze contrarii?
Era cu atât mai ușor specialiștilor istorici să reducă la neant
valoarea operei lui N. Densușianu, cu cât ipoteza lui, care aducea
o clătinare credinței obștești că Noi suntem urmașii Romei,
apărea tuturor ca un act de împietate, o micșorare a valorii
titlului de noblețe. N-a pierit nici o limbă a Dacilor pentru că ei nau avut o altă limbă proprie, care să fie înlocuită prin limba
Romanilor și n-au avut o astfel de limbă pentru simplul motiv că
Dacii vorbeau latinește. Limba Dacilor n-a pierit. Ea a devenit în
Italia întâi limba romanilor care era o formă literară a limbii
Daciei, iar mai târziu limba italiană; aceeași limbă a Dacilor,
dusă în Franța a ajuns întâi limba Galilor, iar cu timpul limba
franceză; în Spania ea a devenit întâi limba Iberilor, iar cu
timpul limba spaniolă, iar aici a devenit cu vremea limba noastră
românească.
I. Al. Brătescu-Voinești (1942)
2.Lorelei – Ionel Teodoreanu
„Alături de trilogia La Medeleni, Lorelei (1935) este cel mai iubit
roman al lui Ionel Teodoreanu. Farmecul său romantic, tristeţea
apăsătoare, intimitatea graţioasă şi nobleţea lirică a poveştii de
iubire, atmosferă cu parfum fin de siécle topită în frenezia epocii
jazzului din anii ‘20-30 au sedus generaţii de cititori şi, mai ales,
de cititoare. Roman de atmosferă şi de «analiză» a sentimentului,
Lorelei este o «contopire de poem şi basm», în care naraţiunea
psihologică de actualitate întâlneşte tradiţia mitologică a
romanţului medieval. Tristă poveste de iubire a tinerei Luli e
dublată de iluzia livrescă şi filtrată prin lirismul pur al vechii
legende germanice şi al elegiilor eminesciene.“
(Paul Cernat)
UN FILM...
Baraka (1992) – regie Ron Fricke
“Un film cu caracter de documentar ce prezintă omul în relaţie cu
omenirea şi habitatul, Baraka este mai degrabă o montură de
scene gândite ca şi punerea la punct a fotografiilor. Filmat în
peste 20 de ţări, ne arată contrastul dintre viaţa triburilor, a
popoarelor din lumea a treia şi a societăţilor civilizate şi ultradezvoltate, ritualurile religioase diferite şi mişcarea/dinamismul
mai multor culturi. Memorabile sunt peisajele, fast forwardurile
scenelor de urmărire a unei zile/a unui apus şi efectul chimiei
dintre muzica şi imagine. Un film despre diversitatea naturii şi a
omenirii.”
(www.cinemarx.ro)
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PRIMA DECADĂ (1-10 septembrie 2014)
Decizii pe viaţa socială
Hotărâri categorice. Rămăşiţele orgoliilor mai vechi ies la lumină. Nevoie de puritate sufletească.
Oamenii se îndoiesc de sentimentele lor. Corectarea impresiilor greşite. Abandon care este plătit
scump. Deciziile sociale urmăresc repararea unui neajuns din viaţa individuală. Mobilitatea este
privită ca o mare greutate. Prea multă îndrăzneală. Emoţiile pozitive sunt blocate. Lucrurile nu
sunt foarte grave, ci sunt foarte importante. Trezire la realitate. Decizii folosite pentru a hrăni o
ambivalenţă periculoasă. Beneficii canalizate corect. Înţelegerea faptului că trecutul ne-a ajutat şi
prin bine şi prin rău. Nu conflictul dintre oameni este important. Relaţii evaluate după beneficiile
lor. Lucrurile sunt declarate împotriva individului. Îndoială. Discuţii fizice privite ca efect al unor
imprudenţe. Secrete destăinuite.
Luna septembrie vine spre noi cu o nouă posibilitate de a alege un traseu, de a ne preocupa
de anumite segmente ale vieţii personale şi, prin împlinirea acestora, de a ne consolida şi mai mult
poziţia socială sau pe cea profesională, de a ne reechilibra din punct de vedere emoţional sau pur şi
simplu de a fi mai optimiști sau mai încrezători, mai fericiţi cu ceea ce avem. Septembrie 2014 ne
oferă posibilitate de a decide, devenind luna hotărârilor categorice atât în ceea ce priveşte viaţa
socială (în prima decadă), cât şi în ceea ce privesc deciziile legate de viaţă intimă sau cele care ne
consolidează discernământul ori maturitatea. Lucrurile acestea, după cum se poate constata la prima
vedere, se susţin foarte mult pe ceea ce am înţeles, am aplicat sau am explorat în lunile anterioare,
în special în iulie şi august.
Lunile de vară (iulie și august) au fost o adevărată piatra de încercare pentru cei mai mulţi
dintre noi pentru că, pe de o parte, ne-au încercat pe libertate (iulie), iar de partea cealaltă ne-au
testat accesul la putere aşa cum nu s-a mai întâmplat până acum (august). Dacă libertatea şi puterea
au fost două forţe care nu au încurajat individul să abuzeze, să facă uz de forţă ori de mobilitatea cu
care trecea de la o informaţie la altă ori de la un segment la altul, atunci deciziile pe care le vor
adopta în luna septembrie, indiferent de segmentul la care acestea se referă, vor fi încadrate
corespunzător şi diferențele de nuanţă, acelea care le vor da statutul de bun sau rău vor fi date
doar de elementele particulare ale unghiurilor astrale, nici într-un caz de greşeli personale care
trebuiesc reparate.
Intrăm în septembrie cu Luna în Scorpion şi cu o grupare de trei planete pe Scorpion
(Saturn, Marte şi Lună) care trimit raze negative către planetele care au mai rămas în Leu. Ne
confruntăm, astfel, la acest început de lună cu ultimele rămăşiţe ale orgoliilor, vanităţilor sau
abuzurilor de putere pe care le-am explorat anterior. Sigur, nu toată lumea este orientată în direcția
acesta şi presiunea care ne vine din zodia Scorpion pentru cei care sunt bine intenţionaţi ia
înfăţişarea stării de fapt. Sunt constrânşi să decidă pentru viaţa socială, pe motiv că a sosit
momentul să între într-o nouă etapă, a sosit momentul să privească cu mai mult curaj evenimentele
sociale, raporturile profesionale sau toate interacțiunile care cer să se desfăşoare în zona publică.
Mulţi vor considera că li se pune o greutate prea mare pe suflet, sunt îndemnaţi să facă tot felul de
lucruri care contravin convingerilor lor sau care sunt construite de o aşa maniera încât să ştirbească
puţin din crezul pe care-l au, din puritatea sufletului ori din verticalitatea morală pe care o au până
acum. Asta se întâmplă pentru că pe cer avem un dreptunghi mistic, marcat de două poziţii
periculoase pe care le-am analizat în segmentele anterioare, opoziţia Soare-Neptun şi Junon-Pluton
acelea care ne încearcă în segmentul spiritualităţii, care ne pun la grea încercare necesitatea de a
crede în ceva ori de a construi o identitate prin aceste convingeri. Dacă prima decadă a lunii
septembrie se referă la decizii pentru viaţa socială, atunci această viaţa socială, care este tangentă la
religie, la spiritualitate, la instituţii care se ocupă cu acest domeniu va fi puternic încercată aşa cum
a fost şi în decada anterioară, adică în ultima decadă a lunii august, după cum am specificat atunci
când am analizat aceste unghiuri. Acum, pe ultimul segment al zodiei Scorpion, oamenii simt că au
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un ultimatul, că trebuie să se orienteze, să se decidă că este necesar, obligatoriu, să pornească pe un
drum, să o ia pe o cale şi mulți considera că această cale, acest traseu nu li se aplică şi pentru că le
este specific ar putea să vină spre ei cu tot felul de surprize neplăcute, cu tot felul de episoade
nefericite, dar pentru că s-au învăţat cu tot felul de probleme sau complicaţii merg înainte şi decid
cât de lucid pot, cât de corect şi cât de eficient în aşa fel încât să nu ştirbească nimic din calitatea
structurilor sociale în care s-au integrat.
În tot acest complex de factori, pentru că Luna şi Lilith împlinesc un careu destul de agresiv
în noapte de 31 august spre 1 septembrie, careul dintre Lună şi Venus care se va împlini spre
dimineaţă va purta o amprentă nefericită. Oamenii se vor îndoi de sentimentele lor şi atunci când
decid pentru viaţă socială, având ca fundal neîncrederea în forţele proprii sau în rezultatele muncii
lor, se vor uita prea mult în curtea vecinului şi vor dori să-şi îndrepte traseul vieţii după cât de
eficientă pare viaţa acestora. Este o greşeală mult prea mare pentru că această decizie va fi susţinută
de ipostaze sociale care nu vor corecta hotărârea individului, ci îl vor încuraja în direcţia spre care
el s-a hotărât. Vorbim aici despre conjuncţia Lunii cu Marte, pe de o parte, şi despre sextilul Lunii
cu Mercur, când acesta trece prin gradul anaretic din Fecioară. Oamenii vor fi atât de îngrijoraţi și
de temători că sentimentele s-ar putea să le pericliteze imaginea sociala, încât sunt tentaţi să renunţe
până și la ultimele bucurii ale vieţii, la raporturi sociale declarate în direcţia sentimentelor frumoase
pentru a îmbrăţişa raporturile sociale bazate pe logică, precizie, jurăminte, pe documente semnate
sau pe alte elemente situate în afara oricăror sentimente personale frumoase.
Trecerea lui Mercur în Balanţă schimba mult spectrul acţiunilor astfel că din 2 septembrie
Luna va trece şi ea în Săgetător şi de vreme ce decizia este adoptată, de vreme ce am pornit pe acest
traseu, ne vom preocupa să facem faţă problemelor care ne vin sau să folosim într-un mod cât mai
inteligent instrumentele care ne vin de pe traseul ales. Nu ne vom mai gândi dacă am decis bine sau
nu, ne vom arunca în această viață socială tumultoasă, acordând importanță prea mare
evenimentelor minore. În felul acesta, dorim să corectăm o impresie greşită pe care anturajul o are
despre fiecare, indiferent că prin aceasta ne depersonalizăm sau ne preocupăm prea mult de ceea ce
se întâmplă în societate. Vom ţine adevărate prelegeri sau vom insista foarte mult pe acele întâlniri
în care ceilalţi nu au încredere în ei înşişi, în destinul lor, s-au desprins prea mult de credinţa pe care
o au, de convingeri şi implicit de stările frumoase care colorau viaţa sau îi dădeau acesteia sens. Nu
ne vom mai preocupa de faptul că acelaşi lucru se întâmplă și cu noi, ci doar de faptul că cineva din
jur, din anturaj, traversează un moment de derută din punct de vedere moral sau profesional. În felul
acesta, deciziile din viaţa socială urmăresc reperarea unui neajuns care se întâmplă în segmentul
celorlalţi, în viaţa celorlalţi, în curtea vecinului, acela care ne-a inspirat atunci când am decis. Acum
traversând primele grade ale zodiei Balanţă, Mercur va dori să echilibreze talerele deciziei, va dori
să pună prea multă convingere pe talerul pe care l-a privat de atenţie în zilele anterioare,
considerând că acestea sunt acţiunile pe care trebuie să le facă cu titlul de maximă urgenţă.
Pentru toate aceste elemente vom fi încurajaţi, atât în ziua de 2 septembrie, prin faptul că
Luna şi Jupiter vor fi în trigon, dar şi în 3 septembrie prin trigoanele pe care Luna din Săgetător le
va împlini cu Uranus şi Lilith, dar şi deopotrivă prin sextilul pe care-l va ridica cu Capul
Dragonului. De asemenea, 3 septembrie va conţine şi un trigon benefic, foarte puternic, acela între
Soare şi Pluto, care va transforma planeta Pluton în mediator în opoziţie dintre Soare şi Neptun.
Lucrurile mici care au la bază aceste convingeri morale sau această necesitatea de a modifica cadrul
legislativ sau de a pune o altă bază morală relaţiilor pe care le dezvoltăm, par să fie într-adevăr
elementele cele mai bune, plăcute și eficiente spre care ne putem îndrepta în această perioadă.
Marile evenimente ale vieţii, însă, nu susţin întrutotul această orientare. Totul se va face pentru
confortul personal sau pentru a ne pregăti în ideea că pe viitor anumite frământări sociale ar putea,
aşa cum s-a-ntâmplat în lunile anterioare, să pună o greutate prea mare pe individ, pe deciziile
acestuia ori pe resursele pe care acesta le deţine. Acum, prin trigonul pe care Soarele şi Pluton îl
împlinesc de pe semne de pământ, se doreşte crearea unui imperiu personal. Avem nevoie de
asociaţi, de prieteni, avem nevoie ca aceştia să se declare în direcţia în care se deplasează, să-şi
spună oful, să nu mai aibă secrete, să spună care sunt convingerile lor, chiar dacă acestea sunt în
mare parte negative. Acum, prin faptul că Luna va trece prin Săgetător, putem să facem apel la un
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set de măsuri morale sau să fim atât de corecţi în aceste situaţii încât să putem face faţă unui
asemenea moment de sinceritate. Mulţi s-ar putea să fie şocaţi de ceea ce vor auzi în jur pentru că
Luna şi Chiron vor în careu şi înţelepciunea va fi trecută în planul secund. Însă toate aceste
informaţii care vin acum spre ei sunt foarte importante, sunt decisive pentru sănătatea lor morală,
pentru echilibrul psihoafectiv ori pentru stabilitatea socială. Este important să afle acum cum stau,
care sunt raporturile sociale, cine-i urăşte, cine-i iubeşte, cine va dori să se sacrifice ori cine este
dispus să-şi dea şi viaţa pentru dragostea pe care o au față de un prieten ori față de un apropiat.
Lucrurile acestea se stabilesc în zilele de Săgetător, adică din seara zilei de 1 septembrie până în
noaptea de 3 spre 4 septembrie, la ora 1:10 când Luna va trece în Capricorn.
Cei care au dificultăţi în a accepta adevărul în față vor avea tendinţa să o ia pe un traseu
greşit. Trigonul pe care Luna şi lilith îl împlinesc de pe zodii de foc ar putea să le bulverseze atât de
mult sfera afectivă sau pe cea mentală încât să nu lase interlocutorul să spună ce are pe suflet, să-i
oprească acestuia ipostaza de sinceritate căutând să o coordoneze, să o conducă spre anumite
afirmării forţate. Adevărul pe care-l spun aceşti indivizi va fi direcţionat sau nuanţat direct de la
sursa. Nu va mai trebui să reanalizeze sau să redefinească termenii ori condiţiile de relaţionale, ci
acestea au fost bruscate încă din faşă. Lucrurile acestea sunt periculoase şi pun o mare greutate pe
indivizii care nu reuşesc să-şi controleze această nevoie de a controla, de a domina. Ei pe baza
acestor informaţii greşite din star îşi vor construi un set de reguli sau de relaţii sociale bazate pe
iluzii, pe fals, pe teamă, pe abuz şi ecoul social va fi unul identic acestor atitudini.
Această ipostază de nesinceritate coordonată va fi susţinută şi de relaţia de trigon pe care
Lună o va împlini cu Venus înainte de a părăsi Săgetătorul. Venus se află pe final de Leu şi în seara
zilei de 5 septembrie va trece în Fecioară lăsând în urmă o perioadă de abuzuri afective sau de
risipă. Nici în Fecioară ea nu se va simți bine, va fi extrem de constrânsă şi va căuta să pună o
greutate prea mare pe umerii celorlalţi, transferând astfel greşelile trecutului în sectorul lor. O parte
din greşelile trecutului sunt şi cele pe care le vom săvârşi în zilele de Săgetător, adică din seara zilei
de 1 septembrie până în noaptea de 3 spre 4 septembrie, când ar fi trebuit să lăsăm sinceritatea să-şi
îndeplinească rolul. Intervenind în această ecuaţie astrală cu rolul de sufleor greşim foarte mult
pentru că acordăm mai multă importanţă adevărului nuanţat sau minciunii îmbrăcată frumos, decât
informaţiilor crude, spuse direct cu o sinceritate maximă. Această greşeală va deveni din 5
septembrie o mare greutate pe individ şi o adevărată sursă de nefericire. De aceea este important că
indivizii sunt tentați de dragul confortului să-şi găsească circumstanţe atenuante sau să insiste mai
mult pe adevărul personal decât pe cel obiectiv sunt avertizaţi să se mai gândească atunci când vor
să procedeze în felul acesta pentru că lucrurile nu se termina cu ceea ce obţin acum, ci va exista o
etapă următoare încăpând cu seara zilei de 5 septembrie care, după cum vom vedea, nu va fi deloc
plăcută.
Ipostaza în care Soarele şi Pluton vor fi în trigon este una foarte importantă pentru
administrarea resurselor personale. Soluţiile care vin nu doar prin explorarea adevărului, ci în
general, soluţiile care vizează viaţa socială trec printr-o manifestare pozitivă care îi aduc individului
un elan puternic, prin faptul că Luna în 2 septembrie împlineşte un careu în T pe semne mutabile cu
Neptun şi Soarele, dar şi pentru că Soarele se află în relaţie de trigon cu Pluton, descoperim pe cer
o configuraţie numită Aripi de pasăre însă atipică. Un braţ este dat de sextilul dintre Pluton şi
Neptun, iar celălalt de careul Luna-Soare. În felul acesta, raporturile dintre viața intimă şi cea
socială se află într-o defazare. Este nevoie de o schimbare urgenţă în plan social, de o reaşezare a a
priorităţilor pentru a merge mai departe pe un traseu corect. Lucrurile care vin spre individ pentru a
se înfăptui din punct de vedere social nu reprezintă un moft sau nu vin pe filiera unei dorinţe
împlinite pentru a preschimba starea de confort şi a-i da acesteia o altă nuanţă, ci se împlinesc drept
o necesitate de fapt, pentru că aşa cum şi-a formulat viaţa personală, aşa cum a ales la începutul
acestei luni, individul nu poate merge mai departe, decât dacă trece prin această transformare, decât
dacă îndeplineşte aceste condiţii sociale care acum, până pe 5 septembrie, îl susţin şi din punct de
vedere afectiv pentru că-i aduc o anume mobilitate. Mobilitatea care vine din poziţia lui Venus în
Leu va fi privită cu o mare greutate în 5 septembrie când Venus este anaretic în Leu şi când îi pune
pe indivizi în anumite situaţi penibile. Cei care sunt maturi, care au mai trecut prin situaţii de acest
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gen de-a lungul vieţii vor face faţă acestor impulsuri negative şi vor fi destul de calculaţi. Cei mai
mulţi îşi vor transforma această oportunitate socială într-un prilej de a-şi îndeplini noi dorinţe, de a
cere lucruri penibile, de a se implica în evenimente sociale care, pe viitor vor avea un caracter
ambivalent pentru că pe lângă anumite avantaje din punct de vedere social ei trebuie să se aleagă şi
cu satisfacţii personal. A alerga după doi iepuri aşa după cum spune proverbul înseamnă a nu prinde
niciunul. Vor fi oameni care-i vor prinde pe amândoi, însă ca aceștia sunt puţini şi, în general, sunt
fiinţele care reuşesc să facă faţă condiţiilor de stres, care lucrează foarte bine sub presiune sau care
nu au nicio problemă atunci când destinul îi deposedează de încrederea în sine, de convingeri sau de
anumite privilegii pentru că au prea multă îndrăzneală, prea mult tupeu atunci când își pun în cap să
le obţină din nou.
Sigur, trăim cu convingerea că mai sunt şi oameni cu bun simţ în această lume şi aceştia,
atunci când ajung în situaţii de acest gen, bat în retragere, considerând că este mai bine să trăiască
simplu în lume şi cu obrazul nepătat decât să se împopoţoneze cu tot felul de avantaje sociale, dar
să se compromită la capitolul moralitate sau bun simţ. Aceste persoane vor avea o zi de 5
septembrie foarte grea pentru că lucrurile par să se construiască împotriva lor. Dorinţele nu sunt
corecte, semnele transformărilor sociale nu mai sunt atât de clare sau corecte, aşa cum erau
anterior, şi faptul că Luna se află în Capricorn în această zi, adică îl îndeamnă pe individ să-şi reţină
emoţiile pozitive şi să se supună voinţei de grup, îl va face să se îndoiască de faptul că Soarele va
răsări vreodată şi pe strada sa, mai ales pentru că Luna va fi în careu cu Axa Dragonului şi nu
oricum, ci întărind opoziţia Pluton-Junon sau accentuând acele raporturi sociale foarte delicate,
complicate sau riscante care apar din crucea cosmică la care participă cei doi malefici Uranus,
Pluton şi împlinită, deocamdată în faza de aplicaţie, împreună cu Capul Dragonului și cu Junon.
În felul acesta, înţelegem că indiferent de orientarea pe care o vom parcurge acum
evenimentele care vin spre noi cu tonul de uşor, simplu, comod ori care se situează în extrema
cealaltă se încadrează pe această lunie a încercărilor legate de destin. Unii vor considera că se
abuzează prea mult de acest termen, însă dacă s-ar preocupa, chiar şi numai la nivelul minim, de
aceste informaţii astrologice, vor vedea că nu este un fapt comun să traversăm o perioadă în care
Uranus se suprapune peste Axa Dragonului, prin conjuncţia sa cu Coada Dragonului, dar mai ales
nu este deloc simplu să intervină Uranus peste acest element important de destin cu mesajul
careului pe care-l formează de câţiva ani cu Pluton, adică acela al revoluţiei, al războiului, al
revoltei, al preschimbărilor profunde prin care trece lumea acum. Asta înseamnă că elementele
personale, cele care ţin de decizii pe care le iau indivizii referitor la viaţa socială, așa cum doresc ei
să şi-o trăiască, vor trece la rândul lor prin mari transformări şi atunci când se invocă acest motiv al
destinului preschimbat, al decizilor majore luate pe o perioadă mare de timp sau în puncte cheie
care generează evenimente pe termen lung nu se abuzează deloc de acest termen, ci este invocat de
necesitate. Acum este mare nevoie să fim atenţi al deciziile pe care le luăm pe o perioadă mare de
timp pentru a nu rătăci în derivă pe mai târziu sau dacă rătăcim în derivă măcar să ştim care este
cauza lucrurilor şi poate pe parcurs vom reuşi să mai recuperăm ceva.
Lucrurile nu sunt foarte grave, ci sunt foarte importante, nu sunt dramatice, ci sunt
categorice în ceea ce privesc deciziile pe care individul le poate lua pentru viaţa personală. Vorbim
aici atât de cele legate de sănătatea personală, de echilibrul psihoafectiv, dar şi de o anume
convingere pe care individul doreşte să o implementeze comunităţii din care face parte.
Parcurgând acest context foarte tensionat sau periculos, trecerea lui Venus în Fecioară ni se
va părea ca o trezire la realitate, deşi ea nu este altceva decât o trezire a simţurilor, adică a acelor
simţuri care au fost scăldate în desfătare sau în plăceri, unele dintre ele chiar periculoase sau
păguboase şi acum, prin intermediul lor, individul ia contact cu constrângerile de factură afectivă
sau cu lipsurile la care este supus. Pe unii această trezire la realitate îi va face să se simtă
confortabil. Să fie mult mai atenţi cum îşi drămuiesc banul zilnic, la ce vorbesc, la ce oameni îi
aduc în preajma sau cât de multă energia să folosească pentru relaţiile sociale ori pentru cele
profesionale. Această rezervă, reţinere, reprezintă, pentru a numite persoane, extrema cealaltă față
de ceea ce practicat, simţit sau abordat în ultimele săptămâni din punct de vedere afectiv. Trecerea
lui Venus în Fecioară este asistat în noaptea de 5 spre 6 septembrie de trecerea Lunii în Vărsător
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prin rememorări stranii, prin îndemnul pe care ar putea să-l simtă individul în față unor situaţii cu
adevărat interesate în care să-şi amintească ce viaţă frumoasă a trăiţi în ultimele luni şi ce perioadă
de restricţie vine spre el în anumite momente. Astfel, decizia lui va fi orientată către o ambivalență
periculoasă. Pe de o parte judecăm lucrurile pe care Luna şi Mercur îl împlinesc, adică după relaţiile
evidente, după lucrurile care au fost declarate, nu după subtilitatea lor. De partea cealaltă situaţiile
pot fi clarificate sau analizate după constrângerile sociale care se situează în afara declaraţiilor pe
care le avem la dosar şi care par să nu ne ajute prea mult. Această contradicţie sau duplicitate apare
datorită faptului că opoziţia Luna-Jupiter nu poate fi mediată de relaţia bună pe care Mercur o are
cu aceşti doi protagonişti, pentru că, în sensul direct de deplasare prin zodiac, Mercur trimite către
Lună un trigon, nu un sextil. Astfel, această dilemă nu rezolvă deloc relaţiile, nici chiar situaţiile
neobişnuite sau extravagante în care ne aruncăm cu atât de multă insistență. Sextilul Luna-Uranus
ne va pune în situaţii care nu se încadrează în cele două direcţii, dar care ne diversifica plăcerile
comune, obişnuite în aşa fel încât să considerăm că fie viaţa cât de grea, tot mai bine-i în ţara mea,
fie pâinea cât de rea, tot mai bună este cea de acasă sau indiferent cât de multe constrângeri vom
parcurge la locul de muncă sau prin raporturile sociale așa cum se arată ele acum, există şi elemente
benefice, există şi bucurii intense, există şi beneficii pe care vom reuşi să le canalizăm în modul cel
mai corect şi adecvat dacă vom uita de risipă şi dacă ne vom îndrepta atenţia către lucrurile
esenţiale.
Aceste lucruri esenţiale nu vin spre individ dacă-şi pune bariera mentală construită de idei
forţa Nu mai pot!. Atunci când individul spune Nu mai pot! scoate în evidenţă că a trecut de la
plăcere la muncă şi efortul pe care îl depune îi garantează, prin atingerea informaţiei de neputinţă,
că se îndreaptă către o zonă nouă, către un segment nou, către un domeniu nou sau către o nouă
etapă din punct de vedere personal ori social. Ideea forţă Nu mai Pot! devine o imensă barieră şi
trebuie înlăturată dacă dorim să explorăm noi raporturi sociale, acelea care devin importante prin alt
gen de declaraţii decât cele pe care le-am primit în zilele de Săgetător, adică din seara zilei de 1
septembrie până în noapte de 3 spre 4 septembrie. În 7 septembrie, Chiron şi Junon vor fi în trigon
şi priorităţile sociale vor avea o lumină aparte. Lucrurile vor fi cântărite după marile episoade ale
vieţii, după priorităţile pe care ni le-am stabilit acum o lună, acum un an sau acum 10 ani şi mai ales
după semnele care vin spre noi acum şi care ne spun că această dorinţă pe care am avut-o în trecut,
această aspiraţie pe care am hrănit-o o perioadă în trecut nu a fost uitată de destin. În felul acesta,
lucrurile care vin spre noi acum au, în ambivalenţa lor, şi o componentă plăcută sau deconectantă
aceea de a ne reedita aspiraţiile din trecut şi, pe baza acestei reeditări, să comportăm o relansare
socială sau chiar un progres substanţial.
Prin relaţiile sociale, prin faptul că am dovedit că putem să aplecăm capul său să susţinem
un apropiat prin faptul că am dovedit că nu conflictul dintre oameni este important, ci faptul că
tensiunea ne ajută să ne iubim mai mult și să ne respectăm mai tare a constituit debuşeul sau ultima
probă pe care am depăşit-o în luna august pentru a împlini aceste etape. Primim toate acestea pentru
că nu am abuzat de putere şi opoziţia dintre Junon şi Pluton nu ne-a îndemnat să selectăm pe criterii
egoist cercul de prieteni, ci doar să fim mult mai atenţi cu risipa energiei, cu risipa puterii
personale, iar acest lucru a fost de bun augur pentru toate relaţiile pe care le-am avut, toţi cei
implicaţi în relaţiile sociale pe care le-am dezvoltat beneficiind de această drămuire a puterii
personale.
Nu trebuie însă să considerăm că lucrurile acestea care se împlinesc acum constituie un start
pentru evenimentele viitoare. Junon, în aceeaşi zi de 7 septembrie, primeşte un careu din partea lui
Uranus, iar asta înseamnă că perspectiva lucrurilor are un alt chip decât ceea ce ni se împlineşte
nouă acum. Împlinirea unei dorinţe mai vechi, adjudecarea unui succes sau pur şi simplu
recompensarea individului pentru efortul din ultimii ani, nu reprezintă decât dorinţe împlinite şi nici
într-un caz o nouă etapă a vieţii. Faptul că un individ îşi primeşte acum salariu, nu îi garantează că
şi luna viitoare se va întâmpla la fel. Faptul că vinde un produs şi obţine un preţ foarte bun pe el nu
înseamnă că în fiecare lună se va repeta această ipostază. Cine va înţelege acest lucru nu va face
altceva decât să probeze maturitatea, că are un discernământ adecvat în aşa fel încât faptele sale să
nu fie construite împotriva sa, ci ele să devine adevărate pietre de încercare sau cărămizi puse la
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baza unui edificiu puternic. Astfel, careul dintre Uranus şi Junon care, de asemenea, nu este un
aspect obişnuit curent, va întări foarte mult careul în T pe semne cardinale cu Uranus focar, dar şi
faza crescătoare (aplicaţie) în desenarea crucii cosmice pe semne cardinale la care participă şi Axa
Dragonului. Manualele de astrologie nu implică asteroizii în marile configuraţii, sau a alte elemente
astrologice, cum este, spre exemplu, Axa Dragonului, însă din practică vedem că aceste elemente au
un puternic ecou asupra vieţii personale pentru că de atunci de când au fost descoperite şi până în
prezent, conştiinţa de grup s-a adaptat atât de mult încât poate lucra cu aceste elemente astrale. Nu
putem şti dacă promovarea în masă a astrologiei, adică preschimbarea statutului sau din ştiinţa
rezervată celor aleși, în ştiinţă accesibilă oricui, a avut un rol important în acest sens. Cert este că
această cruce cosmică pe semne cardinale la care participă Junon şi Axa Dragonului va avea un
ecou asupra individului încât cu toţii, după luna septembrie a lui 2014, vom fi altfel. Lucrurile care
se întâmplă acum ne vor schimba iremediabil, fie prin modul de a gândi, fie prin deciziile pe care le
luăm, fie vor fi punctate de anumite episoade ale vieţii, care vor fi atât de intense, tragice,
complicate sau sublime încât lucrurile după această luna vor fi cu totul schimbate. Ne referim aici la
momentul care va declanşa toate aceste episoade şi anume ziua de 7 septembrie care aduce o Lună
în Vărsător în momentul în care Uranus, guvernatorul Vărsătorului, împlineşte acest careu cu Junon.
Unii vor fi tentaţi să judece relaţiile după beneficiile care vin spre ei acum şi vor dori să creadă că
prietenii din trecut dacă iau parte la episodul fericit (dorinţa împlinită) vor fi şi pe viitor la fel.
Lucrurile însă se schimbă, raporturile sociale în viitor vor fi altele şi ele vor fi marcate de nevoia de
a combina puterea cu situaţiile prevăzute. Această combinaţie este explozivă pentru că nu putem şti
care este conţinutul situaţiilor nevăzute, însă putem ști că faţă de acestea vom dezvolta o energie
foarte puternică, o anomalie puternică căutând să impunem acestora scheme vechi. Combinaţia, în
felul acesta, devine periculoasă, pentru că neştiind care este conţinutul evenimentelor, dar venind
cu prejudecata Noi putem controla toate evenimentele pe care le parcurgem, nu vor face decât săşi risipească foarte multe din realizările pe care le-au comportat până acum.
Drept exemplu pentru această ipostază stă opoziţia pe care Soarele şi Chiron o împlinesc în
8 septembrie şi care-l convinge pe individ că poate trăi fără reguli morale sau se poate abate un pic
de la ele pentru a-şi îndeplini anumite dorinţe. Cu alte cuvinte, va împlini proverbul Să te faci frate
cu dracul până treci puntea însă, în realitate, această nu este o buclă, nu este o deviaţie de la traseul
stabilit anterior şi este un alt argument în favoarea renunţării la moralitate, la verticalitate sau la
puritate sufletească ori al anumite elemente benefice de caracter pe care individul le-a hrănit până
acum cu atât de multă insistenţă.
Aceste elemente au fost vizibile în ultima perioadă a lunii august şi s-au manifestat şi în
prima zi a lunii septembrie în special când Luna a trecut prin Scorpion şi când am avut de traversat,
la o mare intensitate, opoziţia Soarelui cu Neptun. Acum când Luna intră în Peşti se va apropia cu
paşi repezi de conjuncţia cu Neptun şi ne va aduce aminte de faptul că renunţarea la convingerile
proprii, la verticalitatea pe care am considerat-o atât de preţioasă şi pentru care am făcut atâtea
sacrificii, a avut şi beneficii. Acum vom fi tentaţi să facem la fel, să ne separăm de lucrurile care neau ridicat prin rafinament, prin eleganţă, prin verticalitate sau profunzime şi să îmbrăţişăm anumite
ipostaze mai puţin plăcute sau nobile din destinul personal ori conjuncturile sociale.
Acum va fi nevoie sa facem apel la aceste informaţii pe care contextul astral ne îndeamnă să
le lăsăm de izbelişte pentru că sextilul pe care Lilith îl ridică la Capul Dragonului ne aduce în fața
unor situaţii periculoase care ar putea să fie valorificate corect. Nu beneficiul în sine constituie
câştigul, ci ceea ce păţim pentru acest beneficiu. Lucrurile par să fie uşor atenuate în aspectul lor
negativ, durerea nu mai este atât de intensa şi nici dezamăgirea nu este atât de mare, adică lucrurile
sunt construite de o aşa maniera încât renunţarea la crezul propriu sau la convingerile respective,
puse pe picior de egalitate cu deciziile adoptate pentru viaţa sociale să nu mai fie atât de grave şi să
nu mai avem impresia că pierdem lucruri atât de importante sau atât de mari. Oamenii vor fi
încurajaţi să ia parte la aceste acţiuni pentru că, înainte de a se împlini faza de Lună plină, în ziua de
9 septembrie, Luna va trece prin conjuncţia cu Chiron, ceea ce îl va îndemna pe individ să se
îndrepte către lucrurile care sunt declarate împotriva sa, care-l lezează, care-i slăbesc sănătatea
morală şi pe cea fizică.
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Nu putem şti dacă acestă dramă socială reprezintă tinta conjuncturilor astrale. Putem şti însă
că ceea ce traversăm acum reprezintă o mare încercare a vieţii în ceea ce priveşte atitudinea
individului faţă de el însuşi sau încrederea în propriile valori, în propria moralitate sau în
informaţiile de factură spirituală pe care şi le-a adjudecat în timp. În felul acesta, elementele
benefice la care participă planetele şi cele malefice ţin balanţa în echilibru în aşa fel încât deciziile
individului pentru viaţă să reprezinte cantitatea insignifiantă în sine care puse pe unul din cele două
talere aflate în echilibrul perfect, să încline balanța foarte mult într-o anumită direcţie.
În felul acesta, lucrurile care par neînsemnate pentru noi sau care sunt luate doar prin confort
fără a-i lăsa individului impresia că se află în faţa unor decizii importante de viaţă, înclină balanţa
într-un mod decisiv pentru ca, mai târziu, el să nu mai putea interveni cu elemente personale atât de
ample şi de grele pentru a se reechilibra. Balanţa, în privinţa conjuncturilor pozitive sau negative, se
află acum într-un echilibru perfect, iar diferenţa va fi dată de deciziile pe care individul le va
adjudeca pentru viaţa sa socială. Luna plină din 9 septembrie va avea un cuvânt important de spus
în această direcţie pentru că vă aduce momentul deciziei maximă, punctul cel mai intens în care
individul va fi motivat să se hotărască.
Apoi în 10 septembrie, când Mercur şi Pluton vor fi în careu, Luna se va afla pe finalul
tranzitului sau prin Peşti şi viziunea de ansamblu, pe care o adjudecăm prin trecerea Lunii prin
zodia Peşti, va fi puternic marcată de îndoială. Nu vom şti dacă decizia pe care am luat-o va fi cea
mai bună, însă prin careul pe care Mercur şi Pluton îl împlinesc în 10 septembrie ne vom îndoi
foarte mult de caracterul benefic al acestora. Poate am decis corect, poate am fost pe drumul ce bun.
Nu putem şti pentru că prin careul Mercur-Pluton, când Luna se află în Peşti, dar şi prin opoziţia pe
care Venus şi Neptun o împlineşte tot în 10 septembrie, după ce Luna va trece în Berbec, aceste
impresii personale vor fi bulversate de anumite evenimente sociale care se împlinesc pe spaţiul
public şi care nu fac referire la ceea ce ne interesează pe noi. Însă, avizi după un rezultat, urmărind
cu maximă atenţie etapele următoare, fiind foarte interesaţi să vedem dacă am decis corect, ne
legăm de toate aceste semnale, considerând că ne aparţin. Suntem înşelaţi de acest context astral al
zilei de 10 septembrie, doar în această privinţă, nu şi în semnalele pe care le primim din suflet sau
din corp.
Careul pe care Luna îl împlineşte cu Pluton ne aduce semnale reale legate de o disfuncţie
fizică sau o anume îndoială legată de situaţii care au fost integrate în deciziile primei decade a lunii
septembrie. Fie că ne amintim de situaţii din trecut care seamănă puţin cu ceea ce am trăit acum, fie
că vin spre noi informaţii legate de anumite relaţii din planul social care ne trezesc nostalgii, care ne
înduioşează ori ne sperie cu duritatea lor.
Finalul acestui interval pe care-l analizăm este marcat de sextilul pe care Mercur din Balanţă
îl împlineşte cu Jupiter din Leu. Jupiter, acum, se află suficient de departe de o conjuncției, el este
influențat de energia malefică a lui Lilith doar prin starea de fapt a lucrurilor, doar prin fond şi
tocmai de aceea pune în acest sextil cu Mercur înţelepciunea sa de viaţă îndemnând pe fiecare să
privească viaţa cu maturitate. 10 septembrie reprezintă ipostaza în care individul pune mult accent
pe imaginea sa socială sau este încurajat să ridice totul să vorbească tare, clar, răspicat, să spună tot
ceea ce ştie despre secretele celorlalţi ori despre cum în august anumite personaje sau grupări au
abuzat de putere sau în ce direcţie a fost îndreptată aceasta. Lucrurile aşa după cum sunt formulate
în 10 septembrie pot să între pe un traseu riscând pentru ca să spunem adevărul pe acest context
agresiv, când încă nu ştim dacă deciziile pe care le-am luat în plan social sunt benefice sau nu,
reprezintă un risc foarte mare pe care individul şi-l ia cu toată convingerea, cu maximă luciditate.
Cu cât va striga mai tare individul va fi mai curajos şi cu cât va spune lucrurilor pe nume cu atât
mai special sau incitant va fi mesajul său.
În felul acesta, intervalul 1-10 septembrie 2014 devine reprezentativ prin deciziile pe care le
adjudecăm pentru viaţa socială. Multe dintre unghiurile care se împlinesc acum sunt atinse în
fiecare an, poate nu în acelaşi interval al lunii, însă au o ritmicitate de un an de zile altele se
împlinesc mai rar. Toate se îmbină atât de armonios şi de echilibrat încât forţele benefice şi cele
negative vor fi în echilibrul maxim. Diferenţa va fi dată de deciziile pe care le vom adjudeca pentru
o mai bună inserţie în plan social sau pentru crearea unei mai bune identităţi. Ipostaza inedită a
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acestui interval va fi dată de ziua de 7 septembrie, când suntem pe punctul de a adjudeca un câştig
foarte special când putem să intrăm în posesia unei dorinţe împlinite, fie sub formă de informaţie,
fie printr-o situaţie creată, poate chiar la distanţă faţă de locul în care suntem acum şi care ar putea
sa confirme o idee pe care o avem sau să ne aduca bogăţia pe care ne-am dorit-o cu atât de multă
insistență într-un anumit episod al vieţii. Aceasta reprezintă o picanterie a intervalului pe care-l
analizăm, nu elementul decisiv. Elementul reprezentativ rămâne acela dat de deciziile pe care le
luăm pentru viaţa socială.

A DOUA DECADĂ (11-20 septembrie 2014)
Decizii pe viaţa intimă
Balans între viaţă intimă şi cea socială. Atenţie blocată pe evenimentele sociale. Scandaluri care
scot la lumină un adevăr. Reutilizarea unor instrumente mai vechi. Adevărul privit ca noroc.
Frustrare. Ambiţii prea mari. Implicări sociale greşite. Afecţiuni fizice. Milă. Nevoie de detașare.
Suferinţa importanta în alegere. Amânare. Nevoie de mişcare. Competiţie. Exprimare agresivă.
Curajul poate duce spre duritate, spre sinistru. Decizii pentru consolidarea vieţii personale. Laudă
de sine. Deposedare de sursa puterii. Subminarea unei autorități. Neglijarea familiei este plătită
scump. Nevoie de maturitate. Inversarea lucrurilor. Ultimatum. Instrumente sufleteşti folosite
corect. Protecţie. Individualism. Decizii care consolidează discernământul. Riscul de a uita de cei
dragi. Sacrificiul captează întrega atenţie.
Multe din evenimentele care s-au consumat în prima decadă a lunii septembrie au pus o
greutate mare pe deciziile individuale, pe puterea de rezistenţă a individului şi pe toate aceste
elemente de factură personală care sunt implicate în ceea ce se numeşte generic decizie. În felul
acesta, păşim în decada a doua cu o anume revoltă faţă de toate lucrurile care nu s-au întâmplat
după dorinţa proprie. Suntem în acest moment într-o ipostază de cumpănă: dacă să acordăm
prioritate vieţii personale sau celei sociale. Atât elementele pozitive, cât şi cele negative, ca şi în
decada anterioară, se află într-un anumit echilibru şi numai hotărârea personală ar putea să
contrabalanseze şi să transforme unul din cele două talere într-o forţă de necombătut.
În prima zi a acestui interval pe care-l analizăm observăm că Luna se află în Coada
Dragonului şi asta înseamnă că 11 septembrie va fi o zi de pedeapsă. Din nefericire, aceste lucruri
se vor consuma la puţin timp după ce Luna şi-a încheiat o conjuncţie cu Uranus şi, de asemenea, un
careu cu Junon. Toate episoadele care vin spre noi acum vor purta această amprentă a culpei, a
sentimentului de vinovăţie şi puse pe picior de egalitate cu deciziile importante aplicate vieţii aceste
elemente de factură intimă ar putea să răbufnească într-o explozie temperamentală. Luna va trece în
Taur abia în ziua următoare şi asta înseamnă că întreaga zi indiferent de aspectele care se împlinesc
acum vor purta această amprentă. De asemenea, astăzi Soarele şi Saturn vor fi în sextil şi mulţi vor
avea impresia că dispun de înţelepciune necesară de rezistenţa ori de datele necesare pentru a se
implica în astfel de decizii, doar că, având o puternică presiune din partea planului social, mulţi vor
crede că deciziile care vin spre ei în această a doua decadă a lunii septembrie vor fi dominate de
aceeaşi idee forţa care a venit spre ei anterior şi anume decizii adoptate pentru o mai bună inserţie
socială sau pentru stabilizarea vieţii publice. De această dată însă, ca un recul a tot ceea ce am făcut
şi traversat în decada anterioară, deciziile pe care le adoptăm acum se adresează vieţii personale,
vieţii intime. Totul este complicat în această primă zi a intervalului pentru că lucrurile sunt puternic
sprijinite pe elementele personale însă atenţia a rămas fixată pe episoadele sociale. Atunci când
Luna trece prin Coada Dragonului şi Soarele se află în sextil cu Saturn şi, nu oricum, cu acesta din
urmă aflat într-un mers direct într-o zodie a puterii, atunci când Marte, în continuare se află în
fereastra careului cu Lilith, deciziile personale sunt extrem de riscante. Sunt explozive şi
mulţumirea individului vine doar din faptul că le vede explorate până la limita rezistenţei sau
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inflamate în public. Ziua de 11 septembrie ar putea deveni foarte uşor o zi a scandalurilor care scot
la lumina adevăruri esenţiale. Aceste adevăruri esenţiale nu sunt importante pentru aceşti gură
cască” înclinați spre a se uita toată ziua la ştirile de la ora 17:00 sau care nu ratează niciun scandal
social, ci vin spre individ cu rolul de a scoate la lumina ceea ce pe viitor ar putea deveni o
problemă. Lucrurile care sunt evidențiate acum, care sunt scoase pe tarabă, care devin periculoase
sau greoaie prin spaima pe care o generează nu au acest caracter negativ, aşa cum ar putea să
sugereze informaţia care este vehiculată. Elementele negative sunt acelea care vor scăpa de sub
control în această primă zi a intervalului, care vor fi în continuare ascunse opiniei publice pentru că
prin sextilul Soare-Saturn şi implicit prin careul pe care Marte din Scorpion îl trimite lui Lilith din
Leu sunt învelite într-o minciună mult mai greu de străbătut sau de deconspirat.
Această primă zi a intervalului devine astfel o piatră de încercare pentru toate elementele
care sunt vehiculate acum. Deciziile pentru viaţa intimă vizează acest set de elemente de factură
personală pe care un personaj periculos ar putea să le ascundă cu mai mare eficienţă. Asta trebuie să
învăţăm practic în aceast interval, cât de ascunsă poate fi minciuna şi cât de bine poate fi îmbrăcată
ea pentru a fi crezută de cât mai mulţi oameni. Trecerea Lunii în Taur în 12 septembrie va conduce
conştiinţa individului către lucrurile care pot fi rezolvate. În felul acesta, 12 septembrie poate fi o zi
a soluţiilor care vin prin mijloace neobişnuite. Căile de transfer a informaţiilor, pentru că avem de-a
face cu o piramidă de pământ, poartă această amprentă a informaţiei expuse prin mijloace
necunoscute individului sau care nu îi sunt accesibile în mod direct. Însă în realitate, instrumentele
care sunt folosite acum au fost utilizate şi altădată, iar individul, când spune că se află în fața unor
lucruri noi, de fapt arată că atenţia sa este cea care îl păcăleşte, fiind îndreptată către alte informaţii.
Nici că se putea o ipostază mai complicată şi mai periculoasă pentru că, Mercur şi Uranus fiind în
opoziţie, oamenii traversează o perioadă de uitare. Pe unii această tendinţă spre uitare îi ajută, în
specială în ziua de 12 septembrie când se împlinesc doar aspecte pozitive. Luna, imediata ce intră în
Taur, se află în sextil cu Neptun şi apoi împlineşte două trigoane cu Venus şi Pluton. Lucrurile par
să meargă într-o direcţie bună, într-un sens pozitiv și această uitare nu va face altceva decât să
hrănească starea de confort sau nevoia de bine. Vineri, 12 septembrie va fi o zi de deconectare, de
mulţumire, o zi în care indivizii vor simţi că sunt apreciaţi, chiar dacă vor şti că dincolo de
zâmbetele false există un dispreţ adânc sau vechi. Se vor simţi bine dacă vor fi minţiți frumos sau
dacă li se vor spune aceleaşi lucruri care li se pun de ani de zile doar în altă formă, în altă limbă sau
prin alte mijloace.
Trecând în 13 septembrie lucrurile revin brusc la realitate. Minciuna devine neplăcută sau
minţitul va reveni, fără ajutorul anturajului, la forma iniţială considerând că dacă spectacolul a
trecut este momentul să privim realitatea cu ochii larg deschişi, chiar dacă ceea ce vedem nu ne este
tocmai pe plac. Astfel, vom considera că nu are rost să ne minţim în continuare pentru că asta s-a
întâmplat în timpul actului artistic, adică ieri. În 13 septembrie, când Mercur şi Uranus vor fi în
opoziţie, Luna va fi, de asemenea, în opoziţie cu Saturn. Avem, astfel, două cupluri planetare care
împlinesc două opoziţii, două câte două, şi dacă luăm în calcul faptul că Venus şi Neptun sunt în
continuare în fereastra opoziţie avem pe cerul astral al acestui moment trei cupluri implicate în
opoziţii, din cele cinci câte sunt menţionate în manualele de astrologie. Bariera înţelegerii şi
frumuseţea convieţuirii cade brusc, iar oamenii au şansa să vadă adevărul de dincolo de iluzie.
Pentru unii acest adevăr ar putea să ia înfăţişarea unui noroc, a unei şanse, a unei înţelepciuni de
viaţă, însă cei mai mulţi vor trăi în 13 septembrie cu durerea lucrurilor neîmplinite. Tuturor acestor
opoziţii li se alătură şi trecerea lui Marte pe ultimul grad al Scorpionului care îi va amplifica
acestuia deciziile categorice. Vom porni la drum, începând cu ziua de sâmbătă, 13 septembrie, cu
deviza „Totul sau nimic”, iar această deviză implică, de asemenea, şi a minţi şi a ascunde adevăruri
şi mai mari decât am ascuns în ziua anterioară şi vom face acest lucru cu dorinţa clară de a răni, de a
jigni ori de a sancţiona un comportament pe care îl considerăm incorect. Lucrurile însă par să se
îndrepte către o ţintă pozitivă şi de această dată pentru că deciziile ce privesc viaţa intimă sunt
afectate în mai mică măsură. Ca un recul a ceea ce s-a-ntâmplat în ciclul anterior, foarte mulţi
oameni vor fi mânaţi de ambiţii sociale. Ei sunt uşor defazaţi cu această atitudine, dar pentru că
lucrurile au fost foarte intense în intervalul anterior de 10 zile pe care le-am analizat, cei mai slabi,
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fiinţele comune, care nu reuşesc să simtă vibraţiile de la un interval la altul se vor lăsa în continuare
luaţi de val, considerând că moda, ceea ce se cere ori se poartă acum, tine tot de aspiraţiile legate de
devenirea socială. Ar putea să fie considerată această înclinaţie drept un ajutor venit dintr-o sferă
subtilă sau printr-o mână nevăzută a destinului. Aceşti indivizi, implicându-se în evenimente sociale
complicate, periculoase, care vizează acţiuni făcute în secret sau acţiuni care sunt urmărite de
oamenii care caută să descopere ori care lucrează cu informaţii secrete, se apropie foarte mult de
informații legate de serviciile secrete sau de teoria conspiraţiei. Urmărind să se implice în aceste
lucruri, aceste persoane sunt de fapt protejate de destin pentru că îşi neglijează viaţa de familie. A
nu construi un nou edificiu prin viaţa de familie, a nu o hrăni cu o energia foarte bună, a nu fi pe
filiera dezvoltării personale în raport cu un apropiat sau cu fiinţe dragi din jur, implică a acţiona
împotriva acestei vieţi intime. A folosi toată această energie care îi este refuzată vieţii intime pentru
devenirea socială înseamnă a avea un moment de rătăcire care protejează viaţa intimă de o decădere
rapidă. În felul acesta, careul Lunii cu Lilith ne aduce iluzia unui inamic, aşa cum se întâmplă cu
morile de vânt în celebrul roman al lui Cervantest.
Nu putem însă să ne desprindem atât de uşor de cele trei opoziţii importante care se
împlinesc. Aceste opoziţii nu aduc iluzii, ci îl pun pe individ în faţa unor episoade sociale cu
adevărat complicate şi apăsătoare. Lucrurile care sunt scoase pe zona socială primesc un răspuns
negativ foarte puternic. Cei care sunt sensibili, care nu consultă avertismentele de niciun fel ori le
consultă doar pentru amuzament şi doar pe acelea care alinta orgoliul sau inconştienţa, dar care au
un simţ personal care le spune pe ce cale să apuce, vor sesiza că atunci când insistă foarte mult pe
un traseu al destinului, pe o cale care are ca ţintă o modificare socială întâmpina tot felul de opoziţii
şi orice ar face nu reuşesc să le doboare chiar dacă cu o parte dintre acestea s-au mai întâlnit. Înţeleg
că este un moment periculos pentru astfel de demersuri şi le amână, le lăsa pentru o altă perioadă a
lunii sau o altă perioadă a anului, fiind încrezători în simţurile pe care le au. Aceştia simt corect şi
pun în aplicare la fel de corect după cum simt.
Există şi oameni care se încăpăţânează cu orice preţ să insiste pe zona socială. Aceştia pierd
un lucru absolut esenţial prin demersurile pe care le fac: şansa de a recâştiga o poziţie socială. Sunt
atât de disperaţi şi atât de insistenţi în demersurile lor încât, în ceea ce priveşte simţul realităţii, uită
care le este locul. Acest lucru îl citim din opoziţia Luna-Saturn ce va fi mediată de Soarele din
Fecioară, însă Soarele din Fecioară primeşte o opoziţie din partea lui Chiron, adică se pune pe
demersul social o greutate mult prea mare şi acesta este scos din contextul propriului conflict pe
care trebuie să-l administreze.
Personalitatea trebuie să se ocupe de propriile sale defecte, de durerile de spate, de picioare,
de tulburările digestive ori de alte trăsături psiho-comportamentale care nu par să susţină o acţiune
socială, ci îl îndreaptă pe individ către o zonă intimă, acolo unde ar trebui să lupte cu inamici
invizibili, cu închipuiri, cu aspiraţii false sau pur şi simplu cu anumite microorganisme care s-au
localizat în corp şi care produc o anume afecţiune.
A se pune prea mult accent pe corpul slăbit, pe o atitudine care nu poate face faţă unui alt
demers social decât cel la care se aplică, înseamnă a expune individul în faţa unui obstacol pe care
nu-l poate învinge nici dacă toate aceste lucruri erau corecte. Astfel, se creează situaţii penibile care
vor încerca să fie administrate din punct de vedere afectiv, adica să se cerşească milă, să se insiste
pe rezolvarea problemei pe motive umanitare ori să se creeze tot felul de situaţii care să
sensibilizeze opinia publică, pe motivul săracul, are şi el nevoie. Această informaţie este citită din
opoziţia pe care Venus şi Neptun o împlinesc şi care este mediată de Pluton. Medierea lui Pluton
este însă mult mai dură decât ar putea Soarele din Fecioară, şi aşa slăbit, să facă. Pluton din
Capricorn cere dovezi de pricepere, cere exemple de depersonalizare, adică pune condiţii pentru
îndeplinirea acestei solicitări. Principala condiţie pe care o pune Pluton este aceea a
nonataşamentului. Individul va trebui ca, în solicitarea sa, să includă şi alţi necăjiţi şi alte persoane
care se află în aceeaşi situaţie cu el pentru a putea obţine cât de cât un rezultat pozitiv. Dacă va cere
doar pentru el, Pluton îl deposedează şi de lucrurile pe care le are în jur şi care ar fi trebuit să-l
bucure cu precădere. Neputând să facă o selecţie a dorițelor personale sau pur şi simplu dând
dovadă de egoism, vanitate, de avariţie, individul va considera că atunci trebuie să facă apel la o
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logică a faptelor la o anume succesiune mentală a episoadelor şi, în felul acesta, va apela din punct
de vedere astral la opoziţia Mercur-Uranus. Nici că se putea o alegere mai proastă acum pentru că
deciziile care sunt importante pentru individ vin din exterior, plutesc în aer, sunt oferite fără a fi
cerute şi acestea sunt cele mai incitante. Atunci când se pune problema solicitării, atunci când se
iniţiază adică, în cadrul opoziţiei respective, atunci când se porneşte din Berbec şi nu din Balanţă,
lucrurile devin foarte complicate şi au nevoie de o bază foarte solidă, aceea creată în iulie şi august
2014. Atunci când vine vorba despre efortul făcut în iulie şi august mulţi se sperie îngrozitor, dau
bir cu fugiţii sau consideră că nu trăiesc în viaţa asta decât ca să sufere. Nu este adevărat! Nu trăiesc
în această viaţă doar ca să sufere, ci să înveţe să aleagă, iar suferinţa are un rol foarte important în
calitatea alegerii, în maturitatea absolut necesară probată în alegere.
Pentru a reuşi să pună în ordine o anume suită de episoade din care fac parte indivizi cu
calităţi remarcabile care pot, prin decizii simple, să-i îndeplinească individului o anume necesitate
de patrimoniu, pentru a-i consolida starea de confort prin îmbogăţire (mental, afectiv sau chiar
material), este nevoie de menţinere a unor legături în vreme de război.
În vreme de război toată lumea se ceartă cu toată lumea şi dorinţa de supravieţuire este
elementul cel mai important pe care cineva ar putea să-l manifeste. Astfel, Jupiter din Leu va media
opoziţia Mercur-Uranus şi va face din această ipostază astrală o adevărată piatră de încercare când i
se cere individului să-şi aduca aminte care sunt prietenii pe care i-a salvat atunci când viaţa le era în
pericol sau când lui i-a fost foarte bine, spre cine s-a îndreptat când a muncit foarte mult, faţă de
cine a făcut cele mai mari sacrificii sau cu cine a ales să se bucure şi să-şi cheltuiască averea atunci
când a fost doldora de bani sau de timp liber ori de energie.
Lucrurile acestea se întorc împotriva individului în momentele cele mai neaşteptate. 13
septembrie reprezintă ziua în care toate aceste lucruri vin asupra individului. Este greu de crezut că
într-o singură zi se pot întâmpla atât de multe lucruri. Fiind vorba despre o greutate astrală atât de
mare oamenii vor înclina foarte mult balanța spre a amâna anumite lucruri. Cei mai mulţi le vor
amâna pentru 14 septembrie, alţii pentru finalul lunii septembrie însă ceea ce se întâmplă în această
perioadă prin această fuziune de forţe negative va fi reprezentativ pentru ceea ce-şi va aminti peste
timp individul despre anul 2014 şi în special despre luna septembrie.
Trecând în Săgetător, în noaptea de 13 spre 14 septembrie, Marte îi incită pe oameni să facă
mişcare, să se extindă, să considere că au nevoie de mobilitate şi asta înseamnă nu doar mişcare
fizică, ci şi emoţională sau intelectuală. Lucrurile se schimbă substanţial pentru că Marte în
Scorpion era ascuns şi intrigant, puternic prin lucrurile pe care le-a reţinut pentru sine, iar în
Săgetător este expansiv și întotdeauna va avea nevoie de competiţie, întotdeauna se va lua la
întrecere cu cineva şi zona în care se va întrece va fi dictată de anturaj. Anturajul este acum tulbur,
el nu va putea să-i ofere individului exemple foarte puternice, nici într-un caz în dimineaţa zilei de
14 septembrie când Luna se află în Taur. Imediat ce va intra în Gemeni ea va împlini o opoziţie cu
Marte şi va genera acţiuni care sunt încadrate în termenul general de competiţie. Fie că descoperă
un adversar pe care simte că-l poate învinge, fie se afla în faţa unei provocări pe care o cunoaşte şi
care a venit spre el în ultimul sector al lunii august, când convingerile morale, educaţia sa spirituală
sau pur şi simplu bunul său simţ au fost strivite, călcat în picioare, iar viaţa sa intimă, emoţiile
presate sub greutatea bocancului. Acum, când Marte va trece în Săgetător, îi va reveni acel suflu
care i-a fost strivit şi prin opoziţia Luna-Marte; din dimineaţa acestei zile lucrurile se schimbă
substanţial. Luna, nu numai că împlineşte o opoziţie cu Marte, dar va fi și în careu cu Neptun, iar
Neptun încă nu s-a reparat de opoziţia cu Venus. Astfel, avem de-a face cu o schiţă de cruce
cosmică pe semne mutabile pentru că această configuraţie nu se împlineşte încă, întrucât Venus se
află faţă de Marte şi Luna prea avansată în Zodia Fecioară pentru a împlini careul desemnării unei
cruci cosmice. Este suficient însă că se implică în aspect şi mesajul sau va fi unul cât se poate de
dur.
Momentul 14 septembrie va fi unul diametral opus faţă de ceea ce s-a-ntâmplat pe 13
septembrie pentru că nu societatea va pune o greutate pe individ, nu ea va impune ce să se selecteze,
în ce direcţie să se îndrepte, ci individul va decide ce anume va susţine din intenţiile grupului şi ce
nu. Lucrurile care îi vin acum în mintea sunt cu adevărat sinistre pentru că nu va avea frică (Venus
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va fi în trigon cu Pluton) totul se va exprima într-un mod agresiv, dur însă pentru opozant. Această
configuraţie va fi încărcată de frică, de sentimentul de răzbunare sau de redresare, de redobândire a
unui drept pe care l-a pierdut cu ceva timp în urmă. Această energie este susţinută şi de faptul că
Luna este în Gemeni şi atunci când trece prin acest semn, emoţiile nu sunt ţinute sub control, ele se
desfăşoară libere, neîngrădite şi încurajate să se exprime în modul acesta, ajutându-l pe individ să
guste puţin din libertatea de expresie şi să renunţe puţin la simţul responsabilităţii, acela care ar
putea să-i complice viaţa ori să-l pună în situaţia în care să se decidă greu, chiar dacă nu are de-a
face cu consecinţe dramatice în cazul unei hotărâri rapide. Astfel, zilele de Gemeni (Luna în
Gemeni) vor fi marcate de această mobilitate aparte pe care o probează individul atunci când Luna
trece prin acest semn. Lucrurile au acum o ţintă şi ţinta aceasta este susţinută de faptul că individul
nu a uitat ce i s-a-ntâmplat în iulie şi august, vrea să i se facă dreptate, iar aceasta dreptate ar putea
să se soldeze cu un rezultată eminamente pozitiv pentru individ. Există şi consecinţe pentru toate
aceste fapte, iar acestea sunt încadrate în categoria afecţiunilor psihoemoţionale, adică individul va
rămâne cu nemulţumirea, cu trauma, cu insatisfacţia că şi-a lovit un prieten ori că şi-a dezamăgit pe
cineva. Este însă prea încântat de rezultatele sociale pe care le obţine şi consideră că ţinta acestor
acţiuni sociale este ceea ce înseamnă deviza intervalului pe care-l parcurgem, adică a adoptat o
decizie foarte bună pentru a-şi consolida viaţa personală ori pentru a ajuta pe cineva care face parte
din sfera sa intimă. Avem de-a face cu un trigon pe care Luna îl împlineşte din Gemeni în 15
septembrie cu Capul Dragonului şi implicit cu Mercur ceea ce va genera aprecieri sau laude venite
din anturaj. Nu doar laudele sunt acelea care îl încânta pe individ, ci şi aprecierile care devin stabile
printr-un gen de recunoaştere socială. Luna va fi în sextil cu Jupiter şi dacă semnele Leu şi Gemeni
sunt într-o permanentă competiţie atunci când vine vorba despre conjuncturi de genul acesta sextilul
Lunii cu Jupiter aduce în poziţia de alianţă doi indivizi care ar putea deveni în orice momente
inamici. Această ipostază seamănă cu cea în care doi învingători se felicită, lăudându-se unul pe
celălalt.
Ceea ce ignora aceste personaje acum nu ţine doar de careul luminariilor (Ultimul Pătrar), ci
faptul că în zilele de Rac, adică din seara zilei de 16 septembrie până în dimineaţa zilei de 19
septembrie se vor consuma unghiuri astrale care îl vor pune la încercare în zona în care s-a crezut
învingător. Ceea ce vine spre noi în zilele de Rac scoate în evidenţă un gen de atitudine care trebuie
evitată de oricine. Omul lăudăros sau care este imatur se declară învingător înainte de a-şi câştiga
victoria. Aşa cum s-a-ntâmplat anterior, în zilele de Gemeni, când dintr-o acută lipsă de control,
după primele rezultate, individul care a iniţiat acţiunea s-a crezut învingător, acum în ziua de 17
septembrie când Junon va fi în careu cu Axa Dragonului, individul va observa că este învingător
împotriva unui individ, dar exemplul de comportare pe care l-a dovedit luptând împotriva celuilalt
cu toate mijloacele, inclusiv cu cele negative, l-a făcut pe acesta să lase în jur un gust amar, o
impresie foarte proastă, să-şi facă o imagine negativă şi în ultimele cazuri să-l lase pe individ singur
împotriva tuturor, fără prieteni, cunoscuți, amici, fără parteneri de dialog sau afaceri. Junon în careu
cu Axa Dragonului poate însemna şi despărţire, fie că dovedind o atitudine foarte negativă într-un
context ipotetic pentru partenerul nevinovat, acesta ar putea să considere că, dacă vreodată va greşi,
va păţi la fel.
Unghiurile proaste care se construiesc acum, în speţă careul Luna-Axa Dragonului, opoziţia
Venus-Chiron, dar şi careul Mercur-Junon, toate într-o singură zi (17 septembrie) când Mercur va
trece prin Capul Dragonului, iar Luna va împlini opoziţia cu Pluton pe axa Capricorn-Rac,
transformă ziua de 17 septembrie într-o zi neagră în calendarul personal. Ziua aceasta aduce multe
dezamăgiri şi confirmări negative. Pe unele dintre ele le-am anticipat, le-am gândit, le-am observat
şi ne-am aşteptat să se întâmple aşa cum vin acum. Nu ne-am aşteptat însă că toate să-şi aleagă
acelaşi spaţiu de desfăşurare, să vină toată în aceeaşi zi sau de la o singură persoană ori dintr-un
singur grup. Nu ne-am aşteptat să fim loviţi în punctele cele mai vulnerabile şi nici într-un caz să
fim deposedaţi de sursa puterii. Pentru unii sursa puterii înseamnă vitalitatea corpului, pentru alţii
promisiuni legate de o anume implicare în plan social, unii însă speră ca având multe relaţii în
momente critice să se poată descurca şi să-şi îndeplinească anumite aspiraţii. Toate acestea sunt
lovite în ziua de 17 septembrie şi, dacă în ceea ce priveşte viaţa personală, oamenii vor fi extrem de
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dezorientaţi, nemulţumiţi sau temători în faţa oricăror schimbări, când vine vorba de viaţa socială
lucrurile par să caute o altă finalitate decât li s-a impus iniţial. De aici înţelegem că individul este
principalul beneficiar al uneori modificări de factură administrativă sau socială. Apar multe
frământări în plan social, în special prin careul lui Junon la Axa Dragonului. Aceste frământări însă
nu sunt noi, au fost anunţate din timp, însă pun pe jar anumite privilegii pe care le au persoanele
care le-au adjudecat în ultima , o funcţie de conducere ori cărora li s-a promis aşa ceva. Lucrurile
însă se îndreaptă către o ţintă negativă şi aceasta va fi mult mai vizibilă în special în 18 septembrie
când Luna va fi în careu cu Axa Dragonului. Acest careu o plasează pe Lună în conjuncţie cu
Junon, iar asta înseamnă că validam din nou proverbul Să te faci frate cu dracul până treci
puntea. Lucrurile acestea nu sunt foarte bune, nici pentru viaţa privată şi nici pentru cea socială
pentru că se susţin pe compromis, iar toate aceste elemente care se susţin pe compromis sunt
încărcate de un factor de risc foarte mare. Există însă şi un caracter benefic în toate aceste unghiuri
şi acesta este dat de conjuncţia pe care Mercur din Balanţă o împlineşte cu Capul Dragonului.
Cu toate că Mercur este puternic lezat de elemente noi care vin spre el, acolo unde avem dea face cu o educaţie, acolo unde există o baza, acolo unde familia a avut un rol pozitiv în conturarea
personalităţii unui individ sau acolo unde individul în sine, prin autoeducaţie, şi-a format un set de
reguli şi de obiceiuri foarte solide avem de-a face cu personaje învingătoare. Din tot haosul se ridică
o voce care este foarte clară, limpede, puternică şi care îi ajută pe toţi ceilalţi să se ordoneze.
Această voce ne oferă informaţii pe care le-a acumulat anterior, pe care tocmai le-a învaţat sau pe
care le transmite printr-un gen de inspiraţie. Mercur în Balanță, nu are idei personale, nici nu
doreşte şi nici nu ţinteşte spre acest lucru, el vrea însă să restabilească o anume armonie în mediul
de provenienţă pentru a nu fi obligat să-şi arate elementele negative de caracter. Această situaţie în
cazul unei persoae pozitive se soldează cu rezultate eminamente pozitive şi este de lăudat dacă
avem în jur o astfel de persoană pentru că trebuie să-i oferim tot confortul necesar pentru a-şi aminti
care sunt regulile care se aplică pentru marea , pentru a putea să fie disciplinaţi, pentru a-şi ordona
ideile în aşa fel încât forma compactă în care să le transmită să fie foarte utilă şi uşor de înţeles şi
acceptată de toată lumea.
Dacă împlinirea conjuncţia dintre Mercur şi Capul Dragonului reprezintă un element de
stabilitate pentru o persoană educată, atunci această persoană educată va traversa, ca un recul,
pentru a fi păstrat echilibrul, o opoziţie între Luna şi Pluton, care va însemna subminarea autorităţii
sale în familie sau va avea de întâmpinat o serie de acuzaţii pe motiv că îşi petrece prea mult timp la
serviciu, și-și neglijează familia sau dă prea multă importanţă informaţiilor venite din exterior,
ascultă prea mult de gură târgului sau îi pasă prea mult de ceea ce se întâmplă în curtea vecinului,
neglijându-şi, astfel, reponsabilitățile de familie. Aceste persoane care au recunoaştere socială, dar
isi neglijează viaţa de familie se văd în faţa unor decizii foarte importante pentru următoarea
perioadă, însemnând nu doar până la finalul lui 2014, ci şi pentru următorii ani şi ea este dată de
careul pe care Mercur îl împlineşte acum cu Junon, în situaţia în care Mercur are un suflu nou prin
conjuncţia cu Capul Dragonului. Simte că are o vocaţie, una socială, doreşte să beneficieze de
această şansă pe care o apreciază ca fiind unică în viaţă şi este oprit de mofturi sau pretenţii venite
din familie pe care, este adevărat, ar fi tentat să le ignore.
Trebuie însă să insistăm asupra acestei idei pentru că deviza acestui interval vizează
deciziile individului pentru viaţa intimă şi nu pentru cea socială. Oricât de incitante sunt rezultatele
sociale, individul trebuie să înţeleagă că Saturn în continuare se află în careu cu Lilith şi că această
şansă specială, această oportunitate pe care o crede unică în viaţă, doar va purta această denumire,
nu înseamnă că ea se va comporta ca atare şi va fi aşa cum gândeşte individul. Este depăşit de
marea importantă care este acordată acum şi neglijează faptul că el trebuie sa se axeze pe medierea
conflictului dintre viaţa socială și cea intimă, în aşa fel încât viaţa intimă să nu se zdruncine. Acolo
unde individul este acuzat că neglijează viaţa de familie pentru cea socială, că acordă mai mult timp
prietenilor, serviciului anturajului său că se uită prea mult la televizor ori că este prea interesat de
gura târgului, acolo lucrurile ar trebui să se schimbe dintr-odată şi tot interesul care este acordat
opiniei publice sau unui factor exterior să fie îndreptat către viaţa intimă pentru a o armoniza sau a-i
vindeca rana care o face acum să strige. Dacă deciziile nu sunt îndreptate către viaţa intimă, în acest
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interval toate realizările care ţin de viaţă socială, mai târziu vor face apel la o viață intimă, sănătoasă
şi îl va duce pe individ în momente de cumpănă a vieţii sale. Neavând un sprijin intim, nu va putea
să facă faţă unei solicitări foarte puternice şi atunci va claca. Este nevoie ca acum, când societatea
spune că-i oferă individului totul prin conjuncţia lui Mercur cu Capul Dragonului, individul să fie
matur şi să-şi iubească familia invocând tot timpul motivul neseparării de lucrurile care fac parte
din sfera să intimă. Asta nu înseamnă că acest context astral încurajează spre ataşamente, ci spre a
nu neglija valorile solide care l-au construit pe individ ceea ce este acum şi care i-au oferit şansa de
a întâlni această oportunitate şi de a o vedea cu mintea sănătoasă şi cu capul limpede aşa cum se
întâmplă acum.
De asemenea, tot în zilele de Rac (Lună în Rac) Mercur va fi în sextil cu Lilith şi aceste idei
bolnăvicioase care vor să producă o inversare a lucrurilor, vor să evidenţieze valorile sociale mai
mult decât pe cele personale vor pune o mare greutate pe individ, bulversându-l cu ultimatumuri.
Zilele de 18 şi 19 septembrie vor fi zile de ultimatum în care individul va avea termene în ceea ce
priveşte responsabilitatea comunitara şi le va rezolva foarte bine, dar in ceea ce priveşte viaţa
intimă va traversa momente complicate în care nu ştie ce să hotărască. Va trebui să hotărască ceva,
iar în decizie să pune o picătură de sacrificiu. Că asta înseamnă a neglija puţin interesul care-l
trimite către societatea sau a renunţa la anumite privilegii din firma pentru a sta mai mult cu familia
ori pur şi simplu a investi mai multă atenţie sferei intime decât comunităţii implică a reechilibra
balanţă şi a lua o decizie importantă pentru viaţa intimă, aşa cum ne recomandă sau cum suntem
învăţaţi acum de acest context astral. Observăm că lucrurile se îndreaptă cu precădere către viaţa
intimă, însă pun o mare greutate pe maturitatea individului şi nu oricum, ci pentru a combate toate
formele de iluzie pe care le-am hrănit în lunile iulie, august şi în septembrie, până acum. Astfel, în
primele două zile de Leu (Luna în Leu) cu un îndemn la competiţie, în sensul că folosim timpul
rezervat societăţii mult mai bine, mult mai eficient, dorim să obţinem cât mai multe rezultate într-un
interval scurt, însă neglijam faptul ca toate aceste elemente noi care vin spre noi rad pe la colţuri şi
nu urmăresc decât să ne epuizeze de putere în aşa fel încât atunci când ajungem în familie, chiar
dacă avem mai mult timp, chiar dacă acordăm mai multă atenţiei instrumentelor sufletești, să nu
mai dispunem de energia necesară pentru a împlini acest sector la vieţii, aşa cum se prezintă în
conţinutul deciziei pe care am adoptat-o.
Înţelegem, astfel, că în a doua zi de Leu (Lună în Leu), adică în 20 septembrie, Luna va fi în
careu cu Saturn şi oamenii vor fi nesiguri atât în ceea ce priveşte viaţa personală cât şi în ceea ce
privesc raporturile sociale. Acesta este momentul când înţeleg că dacă au decis în favoarea vieţii
intime au făcut-o în mod înţelept, se felicită pentru asta şi sunt bucuroşi pentru că doar prin
cultivarea vieţii intime îşi refac puterile, doar aşa îşi revin şi doar prin susţinerea unor factori care
vin din această zonă reuşesc să se ridice deasupra celorlalţi fiind mai liniştiţi, iubitori, calmi,
înţelepţi sau purtătorii unor mesaje cu adevărat sublime.
Careul Lunii din Leu cu Saturn din Scorpion este asistat de sextilul Lunii la Axa Dragonului
în postura în care poate media tendinţa Nodurilor. Asta înseamnă că lucrurile care îl îndreaptă pe
individ spre nesiguranţa sunt de fapt avertismente din capitolul Asta ai fi putut păţi dacă nu luai
hotărârea potrivită. Hotărârea potrivită nu reprezintă un mister al acestei perioade, ci ea este aşa
cum s-a indicat până acum înclinată foarte mult spre a proteja viaţa intimă sau spre a susţine tot
ceea ce vine din acest sector. Astfel, mulţi vor avea curajul să spună “Eu am decis corect și sunt
învingător” şi exemplul lor ar putea să fie urmat şi de ceilalţi.
Ultima perioadă a lunii septembrie se susţine însă pe decizii care merg spre întărirea
discernământului, iar asta înseamnă că acești indivizi care au fost acum impresionaţi de anumite
hotărâri corecte pe care invitatorii le-au adoptat vor fi probaţi în următorul interval, dacă au
discernământul necesar spre a fi îndreptaţi către această filieră unde să facă dovada priceperii lor.
Lucrurile pentru aceşti indivizi care au greşit acum nu merg spre bine, nu vor avea o viaţă uşoară şi
nici liniştită, ci vor continua să fie fascinaţi de câtă înţelepciune poate avea un om sau cât de mult
este ajutat de forţa destinului un personaj care atunci când toţi zburau după tot ceea ce străluceşte în
jur, el închidea ochii, îşi spunea o rugăciune sau evoca imaginea unei persone iubite pentru a se
mulţumi sufleteşte că trăieşte şi nu doar atât, ci că trăieşte iubind.
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Acest al doilea interval al lunii septembrie despre asta ne vorbeşte, despre a lua decizii
pentru viaţa intima pentru a ne proteja sentimentele personale, lucrurile care fac parte dintr-o zonă
secretă a fiinţei ce nu poate coabita cu frământările sociale pe care le traversăm acum. Îndemnul la
decizie, acela care vine spre noi, acum în această lună septembrie ne umple de răspundere şi ne
încarcă cu o forţă aparte. Fiind mai aproape de ceea ce înseamnă intimitatea, individul este de fapt
mai aproape de sursa puterii sale, de elementele cele mai curate ale destinului sau pe care le poate
folosi în orice perioada a vieţii şi la care poate face trimitere în orice conjunctură, indiferent de cât
de complicată sau de periculoasă ar putea fi. Însă nu trebuie să luăm în uşor pentru că lucrurile în
această interval vor fi extrem de amăgitoare şi decizia pentru viaţa intimă va fi elementul cel mai
greu pe care cineva ar putea să-l aleagă. Sunt multe evenimente în zona socială care cer implicare,
nu neapărată beneficii, poate chiar confruntări şi fără să simtă mulţi alunecă spre această zona
uitând de prieteni, de dragostea pe care le-o împărtăşeau acestora, de lucrurile care fac parte din
viaţa intimă şi pe care le-au construit în timp cu multe sacrificii. Acum nu trebuie să facă sacrifici
pentru a le menţine, ci trebuie să fie hotărât că lucrurile acestea foarte valoroase care ţin de
intimitate şi pe care le-a adjudeca sunt cu adevărat tot ceea ce şi-a dorit într-o anumită perioadă a
vieţii sau chiar în această viaţă. Gândind aşa reuşesc să treacă în intervalul următor cu
discernământul gata elaborat, gata verificat şi pentru aceste personaje învingătoare finalul lunii
septembrie nu va fi o încercare a discernământului, ci îi va pune în poziţii şi mai importante, în care
să pară şi mai puternici sau cu adevărat glorioşi, adică de a demonstra că ei deţin deja
discernământul spre dosebire de alţii care sunt încă la şcoală.

A TREIA DECADĂ (21-30 septembrie 2014)
Decizii pentru consolidarea discernământului
Discernământul privit ca nevoie urgentă. Decizii categorice adoptate cu mare dificultate.
Exagerări pentru a hrăni dramă. Conjuncturi judecate după gradul de satisfacţie. Intuiţii
spectaculoase. Apel la experienţe similare. Omul potrivit la locul nepotrivit. Teama de sărăcie.
Refuz. Observaţii superficiale în raportul dintre viaţa intimă şi cea socială. Nemulţumire. Accese de
furie. Lăcomie care duce la boală. Căutarea răspunsurilor. Munca privită ca un medicament.
Respectul surprinde. Se invoca motivul indecenței în relaţii. Lucruri mici văzute disproporţionat. Se
impune ordinea liderului echilibrat. Primele semne că ne aflăm în faţa unor ipostaze cu adevărat
speciale ori că trăim vremuri apocaliptice. Negocieri. Teama de consecinţe. Replici tăioase. Putere
sporită prin credinţă. Gust pentru frumos. Ascunderea superficialităţii prin frumos.
Problema discernământului, foarte importantă pentru orice individ indiferent de nivelul pe
care-l deţine în acest moment sau indiferent de motivaţie, este aceea de a îndemna spre depășirea
anumitei limite ale propriei condiţii pentru a accede la un plan superior. Ultimul interval al lunii
septembrie, acela care este dedicat deciziilor care consolidează discernământul, vizeaza în primul
rând starea de normalitate a lucrurilor, aceea care este foarte puternic pusă la încercare chiar din
prima zi a acestei luni, când Luna şi Lilith vor fi în conjuncţie. Pornind de la această zi de 21
septembrie şi până la finalul lunii vom avea de parcurs o serie de unghiuri, unele dintre ele având un
caracter repetitiv, ele apărând anual, însă avem şi unghiuri care se împlinesc mai rar, cum este cazul
trigonului pe care Jupiter şi Uranus îl împlinesc în 25 septembrie sau cum ar fi de exemplul careul
lui Marte cu Neptun, cu Marte în Săgetător care, ştim bine, se realizează aproximativ o dată la doi
ani.
Lucrurile acestea însă nu schimbă cu nimic mersul firesc al evenimentelor şi nici calitatea
deciziei îndreptată în direcţia întăririi discernământului, ci nuanţează această direcţie cu elemente
care consolidează deopotrivă viaţa personală şi cea socială, reuşind, în felul acesta, să dea un semn
cu totul special celor două intervale pe care le-am analizat anterior și în care am văzut că deciziile
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erau îndreptate fie către viaţa socială, fie către partea intimă, însă niciunele dintre ele nu au făcut
apel la acest absolut esenţial în maturizarea individului care este discernământul.
Prima zi a acestui interval ne aduce conjuncţia Lunii cu Lilith ca o nouă încercare îndreptată
împotriva nevoii de discernământ. Oamenii se simt liberi, iar această libertate de expresie, libertate
de a dezlănţui plăcerile se manifestă chiar din noaptea de 20 spre 21 septembrie, când unghiul dintre
Lună şi Lilith se împlineşte la grad perfect. Până dimineaţă când Luna din Leu va trimite un sextil
către Mercur, integrând aceste informaţii pe care le-am primit prin inspiraţie în timpul nopţii, va
trece suficient de mult timp încât lucrurile care trebuiesc să insufle individului un traseu negativ săşi îndeplinească ţinta. Lilith din Leu întotdeauna va explora acea latură negativă a personalităţii pe
care o va duce în zona disconfortului cauzat de absenţa răspunsului. De dimineaţă prin sextilul
Lunii cu Mercur primim răspunsuri însă ele nu sunt pe frecvenţa a ceea ce aşteptăm, ele nu
îndeplinesc anumite condiţii pentru a putea fi recepţionate sau înţelese, apar mici nesincronizări
între aşteptări şi conţinutul mesajului în aşa fel încât toate lucrurile să se răstoarne. Din fericire,
Venus, aflată în plin tranzit prin Fecioară (cădere) şi în continuare aflată în fereastra opoziţie cu
Chiron, va primi un sextil din partea lui Saturn care, având un unghi de 120 de grade faţă de Chiron
în sensul direct de deplasare prin zodiac, nu va reuşi să medieze această opoziţie. În felul acesta,
lucrurile pe care le observăm astăzi şi care pornesc din mesajul acestei nesincronizări pun o mare
greutate pe puterea de înţelegere a individului şi îl va îndemna către decizii categorice. Lucrurile nu
vor mai fi ca înainte de vreme ce aceasta deciziei este elaborată. Atunci când Venus din Fecioară
intervine cu motivaţii, va exagera atât de mult, va construi o serie întreagă de ipostaze sociale, va
invoca motive atât de reale şi atât de palpabile încât drama să fie reală şi sprijinul pe care-l primeşte
din partea lui Saturn din Scorpion ia înfăţişarea unei întregi armate care stă la dispoziţia amantei
comandantului.
Dacă sextilul Venus-Saturn ne îndeamnă să inversăm lucrurile, să punem o barieră puternică
între sentiment şi maturitate, coordonând evenimentele către o finalitate îndoielnică, careul care se
realizează între Mercur şi Junon va menţine in continuare o atmosferă încărcată în relaţiile care nu
au fost încă stabilizate. Cu alte cuvinte, puţini vor simți că se intra într-o altă etapă, puţini vor fi
aceia care vor înţelege că a sosit momentul să facă dovada priceperii, a cunoştinţelor, să fie buni la
locul de muncă sau în societate, puţini ştiu cât de important este să foloseşti cea mai adecvată
formula de adresare, să-ţi asculţi intuiţia şi să faci un pas înapoi dacă lucrurile dau semne că nu
merg în direcţia potrivită. Puţini sunt aceia care dovedesc discernământ pentru că lucrurile, în acest
interval, se amestecă. Sunt amestecate amintirea eşecurilor profesionale cu amintire eşecurilor din
relaţiile personale şi fiecare va încerca să construiască demersuri sociale care să-i ofere ba satisfacţii
personale, ba satisfacţii profesionale. Asta se întâmplă pentru că Saturn din Scorpion, în acest
început de segment pe care-l analizăm aici, va trimite un trigon către Junon din Rac, insistând pe
relaţiile stabile, acelea care au trecut proba timpului sau care s-au transformat în pietre de hotar
pentru foarte mulţi oameni şi mai puţin pe acelea care vin cu tentaţii periculoase acum.
În felul acesta, sextilul care se împlineşte acum dintre Venus şi Saturn ia această înfăţişarea
ambivalentă şi va căuta să convingă prin tot felul de artificii personale, prin tot felul de expresii sau
istorii personale pentru a convinge auditoriul că lucrurile pe care le susţine sunt adevărate pe motiv
că li s-a-ntâmplat şi altora.
Atunci când vine vorba despre Saturn din Scorpion, evenimentele trebuie să fie clare şi
aceasta claritate a situaţiilor nu doar că este o condiţie absolut esenţială, dar pentru a fi valorificată
cum trebuie cu Saturn, acesta colectează toate informaţiile din jur, atât din mediile vizibile, cat şi
din cele invizibile. Vorbim aici de intuiţii spectaculoase în care îi salvează pe oameni din
încurcături penibile sau despre informaţii care au fost reţinute în trecere şi acum prin acest joc de
rol, prin acest teatru făcut la scena deschisă persoanei care trebuie să decidă sau căreia i se cere
ajutorul are confirmări spectaculoase. De asemenea, rolul important pe care-l are Saturn la acest
început de segment pe care-l analizam vine şi din faptul că are experienţe anterioare. Trigonul lui
Saturn cu Chiron se formează de ceva vreme şi intuiţiile speciale, dovezile lansate de anumite
structuri ale corpului sau structuri sociale ori anumite informaţii venite prin anumite surse
neconvenţionale stau la baza metodelor de lucru folosite acum. Oamenii sunt întrebaţi, sunt
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investigaţi sunt analizaţi, sunt puşi la încercare, sunt testaţi şi nu va fi luat în considerare acest plâns
interior, acest bocet sau nici într-un caz teatrul pe care cei naivi îl invocă atunci când cu orice preţ
vor să convingă de ceva. Drama în sine, situaţia, cu toate informaţiile sale, va convinge mult mai
mult decât desfăşurătorul pe care un anume personaj ar putea să-l prezinte factorului de decizie. În
realitate lucrurile merg pentru aflarea adevărului. Pentru că doar adevărul îl ajută pe individ să-şi
dezvolte discernământul să poată analiza cumpătat toate datele să nu se lase în voia a ceea ce
străluceşte la prima vedere şi să nu piardă din vedere detalii importante invocând oboseala,
plictiseala sau faptul că acestea ar putea să nu fie importante. Toate acestea sunt declanșate în ziua
de 21 septembrie şi tocmai de aceea se pune o mare greutate pe sextilul dintre Venus şi Saturn.
Pentru cei care lucrează cu energia, care au experienţe speciale în acest sens sextilul dintre
venus şi Saturn înseamnă vindecare. Este vorba despre o altă formă de vindecare, aceea care survine
doar în urma purificării, nemaifiind nevoie de nicio intervenţie pentru restabilirea proceselor,
acestea realizându-se de la sine. Dacă Venus patronează în special circulaţia venoasă, în plan subtil
guvernează fluxurile descendente, numite în tradiţia ezoterică orientală apana vayu, adică acele
canale care prin faptul că se deplasează din partea superioară a fiinţei în partea inferioară, eliberează
fiinţa de anumite reziduuri sau impurităţi care o opresc din evoluţia spirituală. Astăzi, în cadrul
raporturilor mentale, a descoperi valorile esenţiale, a impune un proces de purificare în mediul de
apartenenţă, înseamnă a ne deschide către ceva trainic şi puternic, iar consecinţa acestui fapt este
vindecarea. Oamenii se simt mai liberi mai puternici, mintea este mai sănătoasă, informaţiile sunt
uşor prelucrate şi ceea ce este spectaculos vine din uşurinţa de a descoperi lucruri noi care sunt utile
pentru noi pe viitor.
În seara zilei de 21 septembrie Luna va trece în Fecioară şi în dimineaţa zilei de 22
septembrie va împlini un careu cu Marte, iar la diferenţă de doar 2 minute va împlini o opoziţie cu
Neptun. Asta se întâmplă pentru că Marte şi Neptun, în aceeaşi dimineaţă a zilei de 22 septembrie,
îşi vor împlini careul pe care-l formează de ceva vreme. În felul acesta, Luna devine ceea ce se
înţelege prin zicală Omul potrivit la locul nepotrivit împlinind un careu în T pe semne mutabile
cu cei doi protagonişti. Ideea de competiţie va scoate la lumină informaţiile neplăcute acumulate în
ziua de 21 septembrie, fie că ele sunt uşor vizibile sau neplăcute, fie că ele reprezintă doar o
frustrare personală care le interpretează după bunul plac. Nu trebuie să uităm că pe aceste unghiuri
neplăcute, periculoase sau complicate pentru alţii Soarele se află pe gradul anaretic din Fecioară şi
va lansa astăzi mesaje foarte periculoase referitoare la sărăcie, la absenţa suportului în plan social
sau la informaţii false despre boală.
Tot ceea ce se întâmplă acum ne îndeamnă către a dezvolta un simţ periculos al detaliului.
Oamenii se simt mult mai atraşi de intrigile din vieţile personale ale liderilor, însă nu se preocupă
deloc de faptul că mulţi dintre ei îşi îndeplinesc obligaţiile faţă de comunitate în mod iresponsabil.
Pe ideea aceluiaşi şablon observaţiile lor se dovedesc a fi lipsite de discernământ şi sunt încurajate
de toate neplăcerile pe care le explorează acum să privească totul cu maturitate şi să nu se lase
impresionaţi de dramele sociale care sunt prezentate acum din perspective false.
Pe baza acestor observaţii oamenii se vor împărţi pe categorii, în funcţie de cât de multe
observă, cât de multe analizează de la prima vedere. Că sunt două sau mai multe categorii, nu este
important, ci este esenţial că elementul discernământ constituie factorul care îi împarte pe oameni
în aceste structuri, îi delimitează şi îi face să pară atât de diferiţi unii de alţii. În realitate, lucrurile
sunt amestecate aşa cum am arătat şi la începutul acestei analize pentru că amestecă viaţa personală
cu cea sociala şi câteodată uită de bariere importante din punct de vedere sociale, încurcând
deciziile şi arătând faptul că se comportă ca nişte răsfăţaţi ai sorţii. Faptul că, în această zi de 22
septembrie, când Marte şi Neptun sunt în careu, Luna trimite un trigon către Pluton şi îl transformă
pe acesta în planetă mediatoare a opoziţiei pe care Lună o realizează cu Neptun, se pare că aceste
lucruri complicate care împart oamenii în categorii reprezintă soluţia la probleme de factură social
pe care refuză să le vadă. Faptul că sunt împărţiţi în categorii, cât este de important că sunt trimişi la
locul lor. Sunt sancţionaţi, degradaţi, retrogradaţi din funcţie sau certaţi pentru carențele
profesionale ori pentru că nu s-au dovedit la fel de bine pregătiţi aşa cum au fost concurenţii lor.
Marte în careu cu Neptun ar putea să aduca accese de furie pe zonă publică prin intermediul Lunii.
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Doar Luna din Fecioară are dreptul acum să scoată acest mânii personale pe zona publică. Adică
doar lucrurile care nu vor reuşi să fie mediate prin această împărţire, segmentare sau separare vor
provoca adevărate explozii din punct de vedere social.
Aceste dispute sunt puternic încurajate de faptul că Pluton care ar fi trebuit să echilibreze
toată această balanţă complicată de separările dintre oameni se află, o parte din ziua de 22
septembrie şi o altă parte din ziua de 23 septembrie, în poziţie statică. El îşi revine în noaptea de 22
spre 23 septembrie din mersul retrograd şi caută să aprofundeze informaţiile care stau la baza
conflictului pe care el acum trebuie să-l medieze. Când vine vorba de opoziţie pe axa Fecioară-Pești
elementul lăcomie este unul foarte evident. Oamenii se simt săraci pentru că-şi doresc prea mult,
spun că nu au sau sunt bolnavi pentru că au fost prea pătimaşi în a a-şi aduna lucruri care nu le
folosesc şi acest dezechilibru care vine din raporturile antagonice dintre cele două zodii nu
echilibrează o balanţă, ci constrâng individul să treacă de la general la particular într-un mod atât
de obositor şi regretabil încât efectul inerent nu poate fi decât boala.
Traversând un careu între Marte şi Neptun boala se poate îndrepta şi către segmentul psihic,
adică oamenii să aibă rătăciri, să uite, să fie tulburaţi de tot ceea ce nu le răspunde, să se simtă
marginalizaţi de anturaj, să aibă impresia că nu sunt iubiţi, agreaţi sau nu sunt apreciaţi la adevărata
valoare şi că orice fac dau numai peste adversari care îi înving şi din această cauză viaţa se
dovedeşte a fi un şir întreg de eşecuri.
În poziţiei statică, Pluton explorează toate aceste elemente, iar noi ne vom simţi atraşi cu o
curiozitate periculoasă de toate aceste lucruri care ne îngreunează existenţa. Vom fi curioşi de ce
oamenii sunt nervoşi, de ce suntem trişti, vom citi sau vom urmări documentare, vom întreba în
ideea de a afla un răspuns şi nu vom observa că aceasta explorare nu va face altceva decât să ne
complice şi mai mult viaţa şi să ne puna o greutate în plus pe această decizie pe care trebuie să o
luam în ideea întăririi discernământului. Pentru că suntem curioși pe nişte lucruri pe care trebuie să
le lăsăm în voia lor, arătăm că nu avem discernământul necesar şi din curiozitate s-ar putea să
agravăm lucrurile.
Curiozitatea va fi elementul cel mai periculos în acest interval pentru că nu ne va încuraja să
ne exprimăm de o manieră personală, ci va profita foarte mult de informaţiile pe care le aflăm
pentru a face comparaţii între oameni şi a abuza de încrederea, de timpul lor sau disponibilitatea pe
care o arată. În ziua de 23 septembrie Soarele îşi va schimba semnul, va trece în Balanţă şi asta se
va întâmpla când Luna va fi, de asemenea, în conjuncţie cu Venus şi împlinind două sextile, unul cu
Saturn şi altul cu Junon. Ziua de 23 septembrie este cea mai plăcută şi deconectanta zi a intervalului
pe care-l analizăm. Pentru că acum se va împlini conjuncţia Luna-Venus și deci oamenii așteaptă să
se întâmple lucrurile bune pe care le-au solicitat, spera că vor primi un răspuns favorabil şi în
această stare de optimism, de speranţă sau de deschidere se bucură de lucrurile mici care sunt în
jurul lor şi dovedesc că pot lucra cu informaţii dacă acestea nu sunt prea complicate sau dacă sunt
cunoscute în totalitate. Sextilul dintre Lună şi Saturn, dar şi cel dintre Lună şi Junon, chiar dacă
Luna şi Venus primesc o opoziţie dura din partea lui Chiron ne duc către întâmplări fericite, către
întâlniri cu prietenii sau spre a da curs unor speranţe care îi înnobilează pe oameni sau le face viaţa
mai bună. Unii vor considera că sunt aşa pentru că au dovedit că judecă foarte bine situaţiile, că au
ştiut ce să ceară, că muncesc, că se stresează pentru un scop nobil şi rezultatul pozitiv pe care-l vor
comporta va însemna de fapt şi cel mai bun medicament pe care cineva îl poate oferi. De asemenea
a traversa un sextil dintre Lună şi Junon înseamnă a trece prin ipostaze de împăcare. Oamenii își
spun lucruri frumoase, minunate, eficiente, sunt sinceri unii cu ceilalţi sau dacă ating puncte
delicate sau dacă se forţează unii de ceilalţi pentru a da un răspuns se mint frumos, dar nu se
agasează şi nu-şi imputa unii altora greşeli care nu au reuşi să le depăşească. Acest lucru se
întâmplă doar în raporturile profesionale şi doar în cazuri izolate. Această zi de 23 septembrie este
atât de plăcută şi deconectantă încât unii o vor lua ca decisivă şi vor crede că în sfârşit a răsărit
Soarele şi pe strada lor.
În 24 septembrie, când Luna va trece în Balanţă, se va împlini momentul de Lună nouă care
prin faptul că primeşte un sextil de la Marte din Săgetător, va deveni o Lună nouă a dreptăţii. Acest
sextil scoate la lumina informaţii foarte preţioase pe care timp de patru săptămâni le vom explora, le
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vom întoarce pe toate feţele şi vom căuta să extragem din ele înţelesuri speciale. Planetele acum se
grupează, nu mai sunt atât de răsfirate în tot zodiacul, aşa cum au fost în ultima perioadă, şi tocmai
de aceea mesajul pe care-l transmit pare mult mai uşor de înţeles, mai clar, mai bine înfipt în scopul
pe care-l reprezintă şi aceste situaţii generate de mesaje ne ajută mult să ne folosim discernământul.
Discernământul nu se probează prin discuţii în oraș cu prietenii sau de plictiseală, ci prin decizii
importante pe care suntem îndemnaţi să le luăm.
Aceste decizii, când vine vorba de Luna nouă, au o tensiune aparte. Lună nouă pe Balanţă
nu va putea niciodată să-l îndemne pe individ să decidă pentru propria personală. El va fi obiectiv,
precis, echidistant sau motivant pentru celălalt, niciodată pentru el însuşi. De această dată, pentru că
în semnul opus, fără a împlini un unghi, îl avem pe Uranus, pentru că pe Balanţă avem Capul
Dragonului, dar şi pe Mercur ce trece acum pe ultima porţiune din zodie (în noaptea de 27 spre 28
septembrie va trece în Scorpion) lucrurile mici şi lipsite de importantă, acelea care vor fi amânate
sau cărora nu li se va acorda o atenţie cuvenită au o valoare foarte importantă pentru mersul
lucrurile, aşa cum se prezintă ele în următoarele patru săptămâni. În tot acest joc, Venus atinge
gradul perfect în sextilul cu Junon şi toate aceste relaţii noi care se construiesc prin condiţionare sau
care sunt conduse de o mână nevăzută a destinului, toate aceste ipostaze sociale pe care de la prima
privire le refuzăm, spunem că sunt necuviincioase, prea banale, lipsite de importanță sau care ne
consuma prea mult timp pentru un rezultat insignifiant. Toate acestea devin pârgii în demersurile
viitoare.
Venus în continuare se afla în Fecioară şi mesajele pe care le trimite sunt atinse de gravitate,
de dramă, de durere, de nemulţumire, de tristeţe sau de o anume formă de respingere. Această formă
de respingere, pusă pe Luna nouă din Balanţă, devine o cuşcă a conceptelor pe care nu le putem
aplica. Lucrurile însă se îndrepta către o rezolvare pozitivă pentru că Marte trimite un sextil (unghi
benefic) spre Luna nouă şi toate aceste drame sau nemulţumiri se sublimează printr-o decizie sau
printr-un scop. Orice proiect oricât de mic şi lipsit de important ar fi dacă acum este iniţiat, ne va
umple de încântare şi toate celelalte sectoare ale vieţii vor fi înnobilate de rezultate speciale sau
spectaculoase pe care le vom adjudeca prin derularea acestuia.
25 septembrie întăreşte acest mesaj complicat, aceasta descindere în forţă a elementelor
geniale cu care intervine destinul acum punând Luna în faţa faptului împlinit, adică îndemnându-ne
să ne exprima sentimentele față de un anume subiect, să ne declam deschişi faţa de anumite zone ale
culturii sau ale acţiunilor concrete, în aşa fel încât ceea ce ne iese pe gură să rămâne pecetluit, ceea
ce declarăm să nu mai poată fi şters şi toate evenimentele care se vor derula, cel puţin până la
finalul anului sa poarte amprenta acestei hotărâri categorice. În 25 septembrie Luna se va afla în
opoziţie cu Uranus şi nu doar atât, ci va fi un careu cu Pluton, iar Uranus va definitiva trigonul pe
care-l va împlini la grad perfect cu Jupiter.
Lucrurile mici, mărunte sunt privite printr-o sticlă de ceas, sunt văzute mult mai mari sau li
se vede caracterul important, acela de ctitor al viitorului. Lucrurile care participă la construirea
viitorului au pe de o parte o componentă de dramă evidentă care vine din neîmpliniri personale, din
frustrări neexplorate, ce au echivalent astral în poziţia lui Venus în Fecioară (cădere), dar şi prin
lezarea lui Marte prin împlinirea unui careu cu Neptun, dar şi elemente benefice care vin din faptul
că Jupiter, după o lungă perioadă de timp, reuşeşte prin spiritul dreptăţii, fără o competiţie, ci doar
printr-o mobilizare interioară, să aducă la linia de echilibru evenimentele neprevăzute ale vieţii,
acelea care îi pun pe oameni în fața unor situaţii periculoase pe care nu va şti să le gestioneze.
Trecerea lui Uranus prin Coada Dragonului înseamnă o pedeapsă în faţa căreia nimeni nu poate
negocia, care îi iese în întâmpinare neanunţat şi care îi poate schimba viaţa în mod iremediabil.
Jupiter din Leu acum, indiferent că vine prin adevăruri cutremurătoare sau minciuni construite
frumos, va impune o nouă ordine, ordinea liderului echilibrat, ordinea liderului care poate avea
discernământ atunci când poate avea în mâini soarta subalternilor săi, ordinea celui înţelept care are
grijă de sufletele celor pe care îi îndrumă şi care nu doreşte să-şi bată joc de rezultatele muncii lor.
Această ordine, din nefericire, primeşte o opoziţie legislativă, una în ceea ce priveşte regulile sau
raporturile disciplinare care l-au ajutat pe individ să facă faţă situaţiilor periculoase de acum. Binele
de acum nu se va înţelege cu binele pe care l-am avut până acum, tocmai de aceea trebuie să ne
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decidem într-o direcţie, trebuie să avem discernământul necesar pentru a ne hotărî pe care traseu
mergem.
Ipostaza trigonului dintre Jupiter şi Uranus înseamnă soluţii salvatoare, iar acestea ies în
întâmpinarea tuturor oamenilor însă nu toţi reuşesc să le vadă, unii se simt mult mai confortabil,
mult mai plăcut ori în siguranţă cu binele puţin, acelea pe care l-au strâns prin sume mici sau prin
amintiri mărunte, prin toate aceste lucruri de mai mică factură care au dat până acum sens vieţii. Va
trebui însă prin discernământ să avem deschiderea necesară şi către lucruri de mari anverguri, către
marile transformări ale societăţii şi să îmbrăţişăm tehnologia modernă sau structurile administrative
care înghit una după alta ţările pe care le-am învăţa la şcoală la ora de geografie.
Mesajul pe care-l transmite acum trigonul dintre Jupiter şi Uranus, mai ales că acesta se
suprapune peste Axa Dragonului, ne spune că fiecare are un rol precis în această transformare.
Aceasta nu poate fi făcută fără decizia fiecăruia. Această decizie nu este impusă cu forţa
individului, el doar va trebui să aleagă tabăra în care va activa pentru că numărul de membri în cele
două tabere este stabilit deja. El va alege dacă va avea numărul 10 din tabăra negativă sau numărul
24 din tabăra pozitivă. Nu va putea acum, cu informaţiile pe care le deţine şi prin nimic din ceea ce
ţine de elementele personale să creeze noi tabere, noi dispute sau noi zone în care să se desfăşoare
acest bine colosal pe care-l va primi din contextul astral. El va trebui să-şi folosească toată energia
necesară, să-şi aleagă un traseu. Unii vor spune, „Eu am ales deja şi voi merge pe acest drum”.
Alţii, fiind puţin mai leneşi, vor considera că au nevoie de un termen de gândire. Nu acestea sunt
elementele care trebuie aduse acum în discuţie, nu faptul că anterior au ales îi ajută pe ei a priori o
poziţie în cele două tabere, ci sunt ajutaţi să regândească dacă nu cumva poziţia pe care o au ar
putea să-i ducă spre o fundătură, adică daca nu cumva traseul pe care şi l-au ales la un moment dat
se va termina într-o prăpastie.
Momentul de 25 septembrie este unul colosal pentru rasa umană pentru că aduce
certitudinea schimbării. Până acum am tot lucrat cu energii, ne-am dezvoltat într-o anumită direcţie
şi nu am avut şansa să vedem primele rezultate, primele schimbări. Totul a fost că la începutul
vieţii, într-o supă organică, şi acum au apărut primele fiinţe. Acum, pe împlinirea trigonului Jupiter
– Uranus, apar primele rezultate spectaculoase, primele semne că ne aflăm în faţa unor ipostaze cu
adevărat speciale ori că trăim vremuri apocaliptice.
Oamenii care trăiesc simplu, a căror sfera de decizie nu se extinde către zona socială decât
foarte puţin şi nici într-un caz hotărârile lor nu-i vizează pe ceilalţi, vor privi acest trigon între
Jupiter şi Uranus ca pe ipostaza în care se eliberează de o presiune foarte mare. Ei vor spune bine că
măcar s-au hotărât lucrurile, acum ştim şi noi care ne este stăpânul său la cine lucrăm, însă această
atitudine nu ascunde o resemnare, ci dimpotrivă o decizie adoptată cu mult discernământ care va fi
probată până la finalul acestui an sau chiar în anii următori în detaliu. Iniţierea ciclului draconitic tot
în ziua de 25 septembrie pune o mare greutate pe sănătatea spirituală. Această ipostază astrală, care
în ochii unui pasionat de astrologie nu poate fi în niciun fel o coincidenţă, ne spune că lucrurile se
schimbă din spirit şi că din subtil lucrurile sunt stabilite deja. Iniţierea acestui ciclu draconitic
pentru o zi atât de importantă pentru omenire ne atrage atenţia asupra valorilor spirituale şi doreşte
să ne convingă de faptul că o fiinţă înzestrată cu discernământ puternic, verificat în timp, este o
entitate pe care întregul univers se sprijină atunci când doreşte să construiască aici, în această lume,
valori remarcabile, opere de artă sau monumente impresionante.
Trecerea Lunii în Scorpion, în seara zilei 26 septembrie, după ce Luna a împlinit o
conjuncţie cu Mercur, ne va duce în faţa unei negocieri, chiar dacă ne-am decis, nu înseamnă că de
acum ne aşezăm într-un colţ şi ne aşteptăm ca lucrurile să meargă de la sine. Intrând în Scorpion
Luna va explora. Vom dori să ştim dacă gândurile pe care le-am avut anterior, care au stat la baza
deciziilor ori dacă deciziile, atunci când au fost legiferate, sunt bune sau nu, vom dori să urmărim
procesul de desfăşurare sau chiar vom face o simulare în timp asupra acestor decizii până când vom
obţine un rezultat care să ne mulţumească.
În felul acesta, ne vom situa în faţa unei curiozităţi manifestată altfel. Această curiozitate ar
putea să se soldeze cu un rezultat pozitiv în ceea ce priveşte sfera intimă. Fiind mai reţinuţi şi
simţindu-se mai puţin agasaţi de ceea ce se întâmplă în jur, puternici prin informaţiile pe care le
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deţin sau el vehiculează oamenii vor reuşi să-şi depăşească anumite blocaje date de teamă de
exprimare sau întreţinute de neîncredere. Luna în Scorpion este în cădere însă neîncrederea sa
atunci când promovează suspiciunea sau alte elemente negative ca reguli de bune practici, când le
impune pe acestea ca mijloace de etalonare sau evaluare, o face pentru că are o conduită morală
aparte şi îi este ruşine sau se teme de consecinţele faptelor. Împingând celorlalţi ceea ce trebui să fie
stâlp de rezistenţă al convingerilor sale pentru un sens arată lipsa suportului pe care nu şi-l acorda
sieşi şi pentru care cere ajutorul din jur. Aceasta componentă va fi activa acum însă mult mai
importantă şi mai evidentă va fi curiozitatea. Vom fi curioşi de tot ceea ce se întâmplă în lume şi
acesta va fi un lucru bun pentru că vom putea să asimilăm într-un timp scurt foarte multe informaţii.
Seara zilei de 27 septembrie va fi apăsătoare şi ea va pune o mare greutate pe elementele cele mai
sensibile, cele mai vulnerabile sau vom face trimitere la lucruri pe care nu le vom înţelege. Unii vor
discuta politică, deşi părerea lor nu contează ori se vor implica în a trage concluzii referitoare la
inginerii financiare sau la mecanismele pe care le foloseşte economia mondială. Toate aceste lucruri
stârnesc ilaritate specialiştilor, însă astăzi fiecare va avea o părere despre aceste subiecte, şi-o va
exprima în public şi va avea impresia că a descoperit secretul. Acest lucru este susţinut astral de
careul pe care Luna îl împlineşte în seara zilei de 27 septembrie cu Jupiter, punând la grea încercare
experienţele anterioare şi ducându-l pe individ în postura în care să se îndoiască de faptul că
anumite lucruri merg de la sine. El va considera că trebuie să le gândească, că trebuie sa le înţeleagă
şi că în viaţa sa nu există lucruri întâmplătoare, ci doar lucruri cărora nu le-a urmărit îndeajuns
traseul. Poate, pe de o parte, are dreptate, însă atunci când face trimitere la marile mecanisme cu
gândul de a nega toate ideile pe care le-a avut anterior, cu gândul de a răstălmăci mesajul genial
care a venit din trigonul lui Jupiter cu Uranus din 25 septembrie, greşeşte. Nu va greşi atunci când
se va ocupa de nimicurile vieţii personale, de lucrurile mărunte, de cum să numere banii de la
bancnote la monezi sau invers de câte maşini roşii trec prin faţa blocului ori câte pisici negre a văzut
în ultimele trei luni. Această curiozitate stranie ar putea să-i aducă individului o satisfacţie care să-l
ducă spre zona de confort. Atunci când vine să emită păreri despre lucruri mari pe care nici nu le
înţelege suficient, greşeşte foarte mult şi, dacă se limitează doar la nivelul părerii, lucrurile rămân în
zona confortului, nefiind nimic periculos în aceasta.
În noaptea de 27 spre 28 septembrie Mercur va trece în Scorpion, încheind o perioadă de
zăpăceală şi de depersonalizare. Prin trecerea sa în Scorpion oamenilor li se vor ascuţi simţurile, vor
fi mai isteţi, mai incisivi, se vor interesa mai mult de subtilitate sau de informaţiile care nu au fost
prezentate în mod public, vor putea mult mai uşor să citească printre rânduri sau să urmărească,
printr-un spirit critic aparte, ceea ce se întâmplă în jur. Din nefericire acest lucru va fi intens
explorat de faptul că din seara zilei de 28 septembrie şi până aproape de sfârşitul zilei de 29
septembrie Venus va fi anaretic pe Fecioară. Combinaţia dintre Venus anaretic pe Fecioară, Mercur
în Scorpion şi Marte în Săgetător, incită foarte mult spiritele şi îi face pe oameni excesiv de critici la
ceea ce se întâmplă în jur. Sunt avertizate aici persoanele care prin natura firii lor sunt orientate aşa
şi care pot foarte uşor, prin decizii dure sau replici tăioase, să-şi facă drum prin societate. De această
dată avem Luna în Scorpion, care va incita foarte mult în a explora punctele sensibile ale
adversarului şi toată această construcţie astrală, pentru că o are şi pe Venus în Balanţă care se
desprinde foarte uşor de emoţii și poate, fără probleme, să nu aibă remuşcări, îi duce pe oameni în
postura să fie nemiloşi cu adversarii, să nu mai ţină cont de reguli, să fie tăioşi sau să ia decizii prea
dure şi periculoase fără să se gândească absolut deloc la consecinţe. Nu va mai conta că pe viitor
vor regreta momentul de 28 şi 29 septembrie pentru că consecinţele, odată produse, nu vor mai
putea fi anulate. Avem pe cer acum, pe 28 septembrie, când Luna va fi în conjuncţie cu Saturn,
unghiuri care incită la a judeca, la a sancţiona, a pedepsi sau a priva de libertate de pe cineva doar
pentru că a ales să-şi recunoască vină.
Lucrurile acestea răsturnate nu se încadrează în transformarea globala pe care o parcurgem
şi care a fost anunţata în 29 septembrie, dar se încadrează în frământările interne, acelea pe care leam explorat în intervalul 11- 20 septembrie. Acum va trebui să dăm dovadă de discernământ, atât de
mult încât să nu ne îndoim de faptul că a face bine atunci când toate evenimentele ne îndeamnă spre
rău dovedeşte o forţă care poate muta munţii din loc şi care ar putea să fie echivalentă iubirii faţă de
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Dumnezeu, credinţei sau tuturor acelor trăiri mistice pe care pustnicii le aleg după o perioadă lungă
de privaţiuni şi disciplină.
În noaptea de 28 şi 29 septembrie Luna va trece în Săgetător și va fi în careu cu Neptun, iar
spre seară, va împlini o conjuncţie cu Marte. Nu va mai conta că va trimite către Soare un sextil
(înţelegerea contextului, simplitate, căldură), ci importantă va fi drama pe care o vom invoca,
durerea personală, aceea care ne îndeamnă spre decizii atât de periculoase şi de categorice, să fim
atât de duri în a judeca să ne desprindem atât de mult de caracterul uman şi să-i chinuim pe cei din
jur prin decizii ce generează efecte pe termen lung.
Odată cu trecerea lui Venus din Fecioară în Balanţă, apele se mai liniştesc, iar sentimentul
de răzbunare va trece într-un alt plan. Luna, menţinându-se în continuare în Săgetător, va avea de
oferit explicaţii. Ea va împlini, împreună cu Jupiter şi Uranus o piramidă de foc şi 30 septembrie, la
puţin timp de la încheierea contactului cu focurile iadului oamenii vor înţelege cât de periculoase au
putut fi deciziile pe care le-au luat sau cât de aproape au fost de un moment cu adevărat tragic.
Venus în Balanţă îi îndeamnă pe oameni să se poarte frumos, să gândească frumos unii
despre alţii, să-şi ceară iertare, să-şi construiască un mediu armonios şi să se preocupe de toate
lucrurile care poartă aceasta emblemă a frumosului sau rafinamentului. Faptul că Luna împlineşte
împreună cu Jupiter şi Uranus o piramidă de foc ne incită în a explora toate aceste elemente
frumoase, estetice, benefice pe care le dorim integrate în dimensiunea proprie. De asemenea, cu cât
avansează mai mult spre seară Luna se va afla şi în trigon cu Lilith şi va face compromisuri pentru a
arăta bine, pentru a fi prezentabilă, punându-şi pe ea bijuterii scumpe ori cumpăradu-si o rochie cu
adevărat specială. Lucrurile acestea care ţin de extravaganţele impuse de modă sau anumite mode
culturale, vor avea asupra individului un rol eminamente benefic. Prin acestea el îşi va defula toată
grija, toate temerile sau toată groaza pe care a acumulat-o în ultimele zile, atunci când a fost în faţa
unor decizii atât de complicate. Alegând să iubeasca frumosul sau lăsându-se inspiraţi de frumosul
care există în subtil, oamenii decid să-şi folosească discernământul şi prin această decizie nu şi-au
bătut joc de informaţiile pe care le au şi activează într-o sferă a armoniei şi a eficienţei. În felul
acesta, descoperă că sunt buni, nu pentru că aşa le spune societatea, ci pentru că aşa s-au construit
şi aşa au decis să fie.
Există şi o categorie de oameni care preferă
să îmbrăţişeze eşecul, iar aceştia, cu trecerea lui
Venus în Balanţă, ca şi în august, când Venus era în
Leu, vor intra din nou într-o perioadă a distracţiilor.
Vor fi foarte deschişi faţă de tot ceea ce zâmbeşte,
lauda sau apreciază şi nu se vor preocupa absolut
deloc de profunzimile deciziilor lor ori de întărirea
statutului social. Aceste lucruri nu contează pentru
ei şi, poate, în parte, pentru că contrabalanseaza
caracterul negativ care vine din faptul că Soarele
încet, încet construieşte cu Pluton şi Uranus un careu în T pe semne cardinale ceea ce înseamnă
distrugere, să ţină cont de ele. Relaxarea, destinderea sau detaşarea de acest caracter încrâncenat al
vieţii reprezintă pentru unii un medicament miraculos.
Totuşi, ținta acestui interval pe care l-am analizat aici nu este aceea de a ne relaxa sau a ne
destinde ca şi cum am primit un bilet de călătorie într-o staţiune de lux, ci pentru a proba că
deciziile pe care le luăm prin discernământ au la baza modificării de comportament că o garanţie a
faptului că suntem maturi şi că am înţeles că avem un rost în viaţă. Oamenii nu sunt aleşi de sus, ci
se aleg singuri, ei aleg să se integreze într-o Lucrare şi prin această calitate vor purta mai departe
mesajul pe care Lucrarea respectivă il deţine. A avea discernământ şi a decide prin intermediul
acestei minunate trăsături, reprezintă un element de bază pe care trebuie să-l probeze un individ
atunci când face parte dintr-o Lucrare.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

202

OCTOMBRIE
INVENTIVITATE
REPERE ISTORICE NEGATIVE

· 1545-1549 – Prima sesiune a Consiliului de la Trento
convocat de papa Paul III. Acest Conciliu reprezintă etapa
doctrinară esențială a Reformei catolice sau a
Contrareformei prin care Biserica catolică se străduiește să
redobândească terenul pierdut în fața Reformei protestante;
· 1567-1568 – Al doilea război hughenot (războaie dintre
protestanți și catolici)

REPERE ISTORICE POZITIVE

· 1552 – A. Paré ligaturează arterele în cazul amputării.
· 1564 – Începutul eliminării Stărilor (protestante) în
Bavaria ca preludiu al recatolicizării și al Contrareformei.
Acest proces de descompunere a feudalismului are ca punct
terminus <<Revoluția Gloroasă>> în Anglia (1688/89) care
este, de altfel, a doua etapă a revolției engleze (1640-1660)

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
1. Misterul Regelui. Despre scris – “Ceea ce urmează e tot ce ştiu despre cum să scrii ficţiune de
Stephen King
calitate. Voi fi cât mai concis posibil, pentru că timpul vostru e
valoros şi la fel e şi al meu, şi ştim bine cu toţii că orele pe care le
petrecem vorbind despre scris sunt ore pe care nu le petrecem
chiar scriind. Voi fi cât mai optimist posibil, pentru că aşa-mi stă
în fire şi pentru că iubesc meseria asta. Şi vreau s-o iubiţi şi voi.
Dacă vreţi să fiţi scriitori, trebuie să faceţi două lucruri mai
presus de orice: să citiţi mult şi să scrieţi mult. Nu există nici o
cale ocolitoare, cum nu există nici o scurtătură.
(Stephen King, Misterul regelui)
2.Madame Bovary – Gustav Flaubert
Stilistic, e proză care face ce-ar trebui să facă poezia. Femeia
Emma Bovary n-a existat niciodată: romanul Madame Bovary nare moarte. Cartea are viaţă mai lungă decât femeia."
Vladimir Nabokov
Mulţi scriitori - printre care şi eu - au încercat, la un moment
dat «să fie Flaubert»."
Orhan Pamuk
Ştiam ce fel de scriitor mi-ar fi plăcut să fiu şi mai ştiam că
aveam să fiu îndrăgostit până la moarte de Emma Bovary."
Mario Vargas Llosa
O capodoperă."
Julian Barnes
UN FILM...
Moromeții (1988) – regie Stere
Gulea
(Victor Rebengiuc, Luminita
Gheorghiu, Gina Patrichi, Dorel Visan)

Pe fondul unor mutaţii sociale - care se vor dovedi ireversibile filmul urmăreşte destrămarea unei familii ţărăneşti tradiţionale.
Încercarea autoritară şi disperată a capului familiei - Ilie
Moromete (Victor Rebengiuc) - de a ţine pe loc această realitate,
eşuează.
Cu Ilie Moromete dispare un prototip social care a reprezentat
secole de-a rândul societatea românească. Dispare de fapt o
identitate care nu a mai fost înlocuită.
""Moromeţii" mă emoţionează foarte tare. Când zic "Moromeţii"
zic actorie şi mi se pare, cantitativ, cel mai important film
românesc din acest punct de vedere." (Cristi Puiu)
"Filmul lui Stere Gulea îmi place nu atât din punctul de vedere al
transpunerii corecte a romanului, ci mi se pare că are o
atmosferă şi un autentic foarte convingătoare. Victor Rebengiuc e
genial. S-au întâlnit acolo nişte lucruri în modul cel mai fericit
cu putinţă: imaginea lui Vivi Drăgan Vasile, actorii ş.a.m.d. Am
văzut "Moromeţii" de nu stiu câte ori şi tot l-aş mai revedea"
(Radu Muntean).
(www.cinemagia.ro)
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PRIMA DECADĂ (1-10 octombrie 2014)
Inventivitate pentru a supravieţui, înţelege şi convinge
Cultivarea creativităţii. Sentimente rezervate. Individul se învârte într-un cerc vicios. Clarificare.
Se plăteşte un preţ prea mare pentru ceea ce dorim să ştim. Criză a transformării. Întâmplări
negative. Interesul personal exagerat este staţionat. Întâmplări coordonate pe traume. Scântei de
geniu ce apar în situaţii total neaşteptate. Necesitatea de a folosi calităţile. Greutăţi care ne
captează prea mult atenţia. Preocupările spirituale ajută în simplificarea lucrurilor. Inspiraţie.
Sensibilitate. Nevoia unui probatoriu. Vindecarea unei răni sufleteşti. Lupta cu minciunile. Se
împletesc secvențele sociale, demersurile publice cu procesul de evoluţie morală. Maturitatea unui
individ este verificată în conflicte. Deconspirare. Criză prin înţelegerea binelui. Compromis.
Maturitatea unui individ este verificată în conflicte. Desprindere de latura dramatică a viaţii.
Luna octombrie nu aduce foarte multe evenimente astrale speciale, acelea care se împlinesc
mai rar, ci am putea, spre finalul celei de a doua decade, să ne confruntăm cu împlinirea unui sextil
între Jupiter şi Capul Dragonului, acela care se va solda cu multe beneficii pentru viaţa privată, dar
şi pentru dimensiunea socială a individului, aceea la care a lucrat în ultimele două luni. De
asemenea, Marte are un comportament interesant, împlinind tot felul de unghiuri, atât cu Capul
Dragonului cât şi cu Chiron şi cu Uranus, dar şi spre finalul lunii octombrie să părăsească zodia
Săgetător şi să între în Capricorn, în semnul exaltării sale.
În prima decadă pe care o analizăm ne vom confrunta doar cu o schimbare de vibraţie în
ceea ce priveşte trăsăturile lui Junon care va trece din Rac în Leu. Luna octombrie, în ansamblul ei,
dar şi prin cele trei părţi în care am fragmentat-o pentru a o analiza mai bine ne îndeamnă către
inventivitate. Dacă 2014 este anul alegerilor multiple atunci alegerea care va veni spre noi în
această lună va fi legată de modul cum ne vom cultiva creativitatea, cum vom descoperi elemente
noi sau cum vom da curs nevoii de a inventa soluţii, noi aparate sau mijloace prin care să ne punem
mult mai bine în valoare.
Debutul acestui interval se va realiza cu debutul Lunii în Capricorn care se va consuma în
dimineaţa zilei de 1 octombrie. Imediat ce a intrat în Capricorn, Luna în această zi va avea de
împlinit două sextile (unul cu Mercur şi celălalt cu Neptun) devenind planeta focar într-un triunghi
minor pe care-l realizează cu cei doi protagonişti. Pe fundal, în continuare avem o piramidă de foc
împlinită de Marte, Jupiter şi Uranus, deci dorinţe puternice, nevoie de afirmare sau aspiraţii către
noi poziţii sociale. Luna din Capricorn ne aduce sentimente rezervate, atenţie, nevoia de a asculta
mai mult şi de a vorbi mai puţin, iar aceste direcţii vor fi hrănite, alimentate, încurajate ori
canalizate de Primul Pătrar (careul Luna-Soare), adică teamă de exprimare. Unii vor considera că
această teamă de exprimare reprezintă un resort foarte puternic pentru a-i trimite către noi
dimensiuni sociale opri către a-i motiva pentru a se afirma mult mai bine în planul social. Careul
este însă un unghi negativ care se adresează mai mult trăirilor, mai mult vieţii interioare, decât
manifestării pe zona publică. De pe zonă publică vin invitaţii către demonstraţii de forţă, către a
participa la evenimente ce sunt legate de competiţie ori care cer un puternic control asupra
simţurilor ori asupra forței în mişcare. Vorbim aici despre puterea de a ne controla emoţiile sau de a
ne doza forţa fizică pentru a face faţă unui efort foarte mare. Când vine vorba despre efort, Luna din
Capricorn va face trimitere la călătorii către vârfuri, către piscuri la a alerga foarte mult în condiţii
mai puţin obişnuite pentru organism, de a face efort pentru a obţine un avantaj ori pur şi simplu de a
demonstra că emoţiile sau sentimentele negative (complexe de inferioritate, teamă, grijă exagerată,
constrângere) nu au asupra individului nici un impact. În realitate, vorbim nu doar despre careul
dintre Lună şi Soare, ci şi despre careul dintre Lună şi Venus şi cu cât ne vom implica mai mult în
evenimente sociale prin care să convingem că nu suntem constrânşi cu atât mai mult sectorul
emoţiilor personale va fi mai lezat, cu atât mai mult vom fi mai răniţi sau cu atât mai tare ne vom
simţi însinguraţi sau părăsiţi. Putem să invocăm aici regretele sau neputinţa de a ne ridica la nivelul
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pretenţiilor care există într-un mediu, fie că ele sunt de natură culturală, psihologică sau
comportamentală. Nu avem încă dezvoltat limbajul sau nu avem toate cuvintele la noi pentru a face
faţa unei confruntări. Această confruntare nu a fost inventata acum, în dimineata acestei zile când
Luna a intrat în Capricorn, ci există deja ca fundal în toate aceste demersuri sociale în care noi
dorim să ne integrăm faptul că traversăm acum careul Luna-Soare şi, în acelaşi timp, careu LunaVenus arată, mai curând, o atitudine negativă pe care individul o dezvoltă faţă de propria persoană.
Oamenii sunt acum mult mai duri cu ei înşişi pentru că au mari aşteptări de la ei, pentru că vor să-şi
atingă cu orice preţ ţintele pe care și le stabilesc. Prin toate aceste lucruri realizăm că ambiţiile
personale au alt rol decât acela de a-l face pe individ să se învârta într-un cerc vicios, acela care îi
consuma foarte mult din energie, fără să îi confere măcar un minim de confort. Conjuncţia Lunii cu
Pluton din 2 octombrie are acum alte conotaţii decât le-a avut până acum. Împreună cu Marte din
Săgetător şi cu Chiron din Peşti Luna, în conjuncţie cu Pluton, implicându-l aici şi pe Uranus cu
care Pluton formează de câţiva ani un careu, desenează pe cer o configuraţie numită Nicovala. Se va
pune foarte mult accent pe aceste ambiţii personale, pe nevoia de a transforma, pe planuri pe termen
scurt stabilite în felul acesta pentru a câştiga timp sau pentru a obţine un maximum de rezultate întrun timp mult mai scurt. Nu poate fi neglijată nici componenta inspiraţie, aceea care este determinată
în special de spiritul de competiţie. Prin competiţie, prin provocare, prin invitaţie, care ne vin de pe
zonă publică, reuşim foarte bine să expunem către anturaj informaţii de care nici noi nu am ştiu că
le deţinem sau ne clarificăm anumite componente legate de caracterul unui om ori de aspiraţiile
sale, despre o schemă de tratament ori despre etapele care trebuiesc îndeplinite pentru atingerea
unui demers. Toată această clarificare ne ajută foarte mult, că reprezintă punctul de pornire în
proiectele pe termen scurt, acelea care ne ajută să obţinem rezultate cât mai repede cu putinţă. În
felul acesta, calitatea de purtător de lumină, de mesager între conjuncţia cu Pluton şi cea cu Uranus
pe care o îndeplineşte Luna devine astăzi cauza unor greşeli săvârşite cu bună ştiinţă în ideea că
plătim un preţ pentru un câştig minim de care nu ne putem separa şi pe care ni-l dorim cu tot
sufletul. Careul pe care Luna îl realizează la Axa Dragonului ar putea să evidenţieze şi o anume
îndoială referitor la demersurile pe care noi le realizăm la faptul că aceste aspiraţii pe care le avem,
chiar dacă ne încurajează, ar putea să nu reprezinte o ţintă, o prioritate a acestei perioade. În mod
sigur, prin careul Lunii la Axa Dragonului, lucrurile care cer urgentare, care țipă să fie băgate în
seamă sau pe care nu le putem ignora, nu sunt prioritare pentru destin, ci cer o atenţie maximă, se
comportă ca şi cum acum nu sunt băgate în seama, ca și cum nu mai au timp și cât de curând vor
dispărea, iar această conştientizare nu se va consuma foarte departe în timp, ci peste câteva zile
când Luna intrată în Peşti va trece prin conjuncţia cu Neptun, adică în 5 octombrie.
Acum când ea se află pe finalul tranzitului său prin Capricorn va trimite un sextil către
Saturn din Scorpion reuşind să împlinească un triunghi minor căruia să-i devină focar împreună cu
Chiron. Nu putem să ne separăm de toate lucrurile care au venit spre noi în lunile anterioare, acestea
au avut o greutate specială şi toate cele care ne consumă acum, care ne invită, care ne zgândăresc,
toate aspectele vieţii personale care par să treacă printr-o criză a transformării şi care cer puţin mai
multă creativitate sau inventivitate, se bazează foarte mult pe ceea ce am văzut, înţeles sau
experimentat anterior. Unii vor fi extrem de tulburați în aceste zile de Capricorn şi vor da vina pe
cei din jur sau vor avea foarte multe pretenţii de la cei care sunt în jur, să-i lase în preajmă, să-i
ajute în demersurile care le stabilesc, să le ofere sprijinul necesar în ideea că prin aportul acestora se
completează un gol pe care persoana care acţionează îl conştientizează foarte bine.
În felul acesta, zilele de Capricorn vin cu o inventivitate legată de raporturile sociale.
Această inventivitate se adresează mai curând argumentelor, țintelor, modului cum formulam
anumite priorităţi sau cum ne ajustăm sfera afectivă ori cum o facem publică pentru a obţine un
maximum de efect. Înainte de a trece în Vărsător, Luna i se va opune lui Junon şi îl aduce pe individ
în 3 octombrie în fața unor evenimente care se consumă rapid. Aceste întâmplări sunt adesea
negative și au integrat în ele un potenţial de înţelepciunea cu totul special. Înţelegem în 3 octombrie
că nu este bine să ne folosim de oamenii din jur prin mijloacele pe care le-am stabilit în ziua
anterioară, prin tertipuri afective ori prin argumente, nu este corect să prezentăm adevărul sau
situaţiile doar prin prisma interesului personal, ci primul pas este acela de a ne diminua ambiţia
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pentru a avea mai puţin de lucru sau pentru a ne consuma mai puţin în tensiuni sau conflicte de
factură socială. Fiind vorba despre o opoziţie şi nu oricum, ci asistată de Saturn din Scorpion, a
controla tendinţa de a folosi un avantaj reprezintă o iluzie pentru că nici contextul astral nu insistă
foarte mult pe această idee pentru că ar fi înclinat să consume o energie fără rost. Însă simpla
conştientizare, simpla idee care ne trece prin cap ne va duce către o luciditate cu care Mercur din
Scorpion, care trimite careuri spre cele două protagoniste ale opoziţiei, va rezona foarte bine.
Aceasta luciditate a informaţiilor, a faptelor proprii, a greşelilor proprii, a abuzurilor pe care le
facem cu bună ştiinţă, primeşte din partea lui Mercur din Scorpion o claritate cu totul aparte.
Această claritate ne va îndemna, prin trigonul pe care Mercur din Scorpion îl ridică cu Neptun, să
fim inspiraţi în a ne ajusta pe parcurs aceste metode. Chiar dacă greşim față de o persoană vom
căuta cele mai bune metode, vom inventa soluţii în aşa fel încât persoana respectivă să fie şi ea
integrată în beneficiile la care speram să ajungem. În realitate, tranzitul Lunii prin Capricorn nu ne
oferă garantul vreunui succes tocmai de aceea trecerea sa în Vărsător va înseamna, la puţin timp de
la acest ingres, şi conflictul cu ideile proprii. Ceea ce ieri a însemnat conştientizare acum înseamnă
nemulţumire, informaţiile care, anterior, ne încărcau de bucurie şi speranţa în ideea dacă în
demersurile pe care le facem greşim avem șansa să ne reparăm această greşeală, acum lucrurile sunt
prezentate de o manieră mult mai complicată şi după amiaza zilei de 3 octombrie va fi rezervată
pentru alte activităţi decât ceea ce ne-am propus să facem în această perioadă. Unii vor considera
că-şi distrag atenţia şi prin aceste demersuri inventate, artificiale, de fapt deviază de la ambiţiile pe
care și le-au stabilit anterior. Asta înseamnă că nu-şi rezolvă o problemă, nu-şi temperează din
aceste ambiţii, ci pur şi simplu le ascund de ipostazele sociale pe care nu le mai pot controla.
Ipostaza trecerii Lunii prin Vărsător va fi însă plină de surprize, iar surprizele nu sunt acelea
create de societate, ci toate acele elemente pe care individul le creează pentru bunul său confort sau
pentru o mai bună inserţie în planul social. Deci nu comunitatea vine spre individ, ci individul
răscoleşte în punctele cele mai neplăcute sau complicate în ideea că ar putea să obţină acum un
avantaj important pentru demersurile viitoare. Toate lucrurile pe care noi le obţinem în acest demers
public pe care-l facem în zilele de Vărsător (Luna în Vărsător) se construiesc pe traume, pe nevoia
de a fi remarcat ori pe anumite atitudini negative pe care oamenii şi le atribuie. Aceste atitudini
negative sunt întreţinute de faptul ca Soarele şi Pluton în acest interval construiesc un careu şi nu
oricum, ci pe opoziţia pe care Soarele şi Uranus o formează de ceva vreme. Asta înseamnă că
asistăm la desenarea unui careu în T cu Pluton focar la care participă Soarele. Soarele înseamnă
tipul de personalitate pe care alegem să-l dezvoltăm, energia de bază, motivaţiile pe care le avem în
lansarea socială sau în redeschiderea unor trasee importante în viaţă. Toate aceste lucruri noi care
sunt legate de destin pornesc din energia Soarelui şi prin lezarea ei acum toate motivaţiile pe care le
utilizăm sunt încărcate de un factor de eroare. Luna în Vărsător nu ne echilibrează, ci ne îndreaptă
către lucruri extravagante, către episoade care să şocheze prin intensitate ori prin amploare şi să
ofere, în felul acesta, senzaţia că ne aflăm pe drumul cel bun, că suntem veseli, bucuroşi ori că toate
lucrurile neobişnuite, extravagante, ori ieşite din comun pe care le traversăm acum sunt de fapt
înscrise în traseul pe care îl parcurgem până la împlinirea demersului şi că prezenţa lor în acest
moment reprezintă garantul că până la urmă vom atinge ţinta pe care ne-am stabilit-o.
Lucrurile acestea se desfăşoară într-o manieră periculoasă pentru individ sau chiar dând curs
unor tendinţe antisociale în aşa fel încât este puţin probabil că aceste comportamente haotice să
reprezintă obiective importante în drumul către ţinta aleasă anterior. Ceea ce este interesant în
aceste zile de Vărsător vine din faptul că prin toată această grămadă de elemente negative, prin toate
aceste lucruri rele care-i apasă pe oameni sau care-i împovărează pot apărea scântei de geniu.
Scânteile de geniu sunt tangente la inventivitate însă ele nu pot fi în niciun caz susţinute doar pe
această energie. Ele nu pot fi doar inventate de oameni, ci acestor elemente le este lăsată o codiţă
foarte mică pe care omul să o completeze pentru ca apoi să-şi atribuie întreaga construcţie. Şi
această parte redusă ca volum de informaţii sau ca desfăşurare pe care o completează omul îi vine
prin inspiraţie şi, înţelegem din aceste zile de Vărsător, că toate lucrurile pe care credem că le
inventăm de fapt le primi gata elaborate ca urmare a activităţii unor mecanisme foarte complexe pe
care nu le luăm în calcul sau pur şi simplu din lumea de dincolo, de acolo de unde suntem
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supravegheaţi. În felul acesta, aceste zile de Vărsător pot deveni adevărate exemple de deschidere
spirituală sau de depăşire a propriei condiţii şi din acest punct de vedere evenimentele care sunt
legate doar de această sferă ar putea să reprezinte confirmări ale faptului că individul se află pe
calea cea bună.
Lucrurile însă nu pot fi controlate în felul acesta şi cei care neglijează faptul că cerul astral
de acum este încărcat de aspecte complicate, apăsătoare, stresante care solicită mult rezistența
individului şi îl îndeamnă să se pună în valoarea printr-o contracţie interioară, prin creaţie, prin
inventivitate, va neglija faptul că a merge mai departe înseamnă a rezolva o problemă. Ceea ce vine
spre noi acum, în aceste zile, de Vărsător, când Soarele şi Pluton îşi împlinesc careul lor, oamenii se
simt motivaţi să pornească o cruciadă împotriva a tot ceea ce este rău în societate noi primim
conformări ale faptului că în adâncul sufletului avem informaţii atât de valoroase, avem calităţi atât
de importante, încât nu trebuie decât să ne decidem pentru a le folosi. Este adevărat că nu avem încă
garantul că aceste calităţi vor fi apreciate de mediul social sau că vom putea trai cultivându-le pe
acestea; niciun contest astral nu ne poate oferi o astfel de garanţie pentru că societatea aceea care ar
putea să ne susţină un anumit nivel de trăi este la rândul ei o construcţie generată de anumite
unghiuri astrale care au o durată de manifestare mult mai mare decât ceea ce se întâmplă acum.
Acum apare o fisură în această construcţie imensă, iar prin această fisură omul doreşte să
strige cât mai departe să fie auzit că este întemniţat acolo sau că a căzut dintr-o prostie într-o groapă
şi nu mai poate ieşi. Aceste stări pe care le avem în această perioada poarta apanajul elementelor
complicate, a gândirii rigide sau a comportamentelor antisociale, acelea care nu ne vor ajuta
niciodată să ieşim din întunericul în care am intrat. Trăind magia acestor zile de Vărsător omul va
înţelege că în întunericul cel mai adânc poate descoperi scânteia sau lumina cea mai delicată a
sufletului său pe care nu a explorat-o încă şi, nefiind explorată, s-a conservat într-un mod plăcut şi
interesant. Astfel, el va înţelege nu doar faptul că are trăiri pe care nu şi le poate controla, are
atitudini antisociale, că totul îl enervează că, până la urmă, toată viaţa sa se rezumă la un șir întreg
de drame, ca şi convingerile sale morale sau spirituale trec printr-o transformare periculoasă.
Competiţiile la care participă şi-au pus accentul foarte puternic asupra convingerilor sale şi acum, în
aceste zile de Vărsător, când mintea poate călători şi în alte medii, individul îşi dă sema că s-a
schimbat, că este mult mai rigid, că acceptă cu mai multă greutate o greşeală din jur şi că aceste
lucruri nu ne vorbesc decât despre faptul că ne comportăm ca nişte fiinţe încărcate din punct de
vedere psihic, cu prea multe greutăţi sau care se preocupă excesiv de mult cu probleme pe care ar
trebui să le lase în voia sorţii. În aceste ipostaze complicate mintea va fi axată pe a inventa soluţii pe
care nu le poate rezolva în mod real. Partea bună a acestei tendinţe spre inventivitate vine, în aceste
zile de Vărsător, prin a ne apropria foarte mult de soluţiile geniale care nu binevoiesc să vină
singure spre noi.
Toate aceste elemente care vin din umbră, care se ascund de privirile curioase ale oamenilor,
care nu se amestecă printre cele mici şi mizerabile şi care trăiesc în eter, acolo unde Vărsătorul
poate pluti o viaţă întreagă fără să aibă nici cel mai mic regret că, în lumea materială, existenţa este
încărcată de suferinţe sau lipsuri, de acolo ne vin soluţiile cele mai mari, mai viabile şi mai
puternice, pe acelea pe care avem puterea necesară să le îmbrăţişăm încât condiţia socială să se
modifice substanţial. Atunci când oamenii primesc un răspuns atât de pozitiv, atunci când lumina
lor spirituală se desprinde foarte mult de conflictele sociale, atunci când se pot detaşa de toate
aceste lucruri care îi apasă şi care, prin informaţiile pe care le deţin în această lume, sunt reale, omul
se simte cu adevărat o fiinţă înzestrată cu capacităţi remarcabile care poate trăi în mai multe
universuri în acelaşi timp care se poate extinde prin voinţa propriei către tot felul de zone unde să-şi
poată alina sufletul său de unde să-ţi extragă puterea pentru a merge mai departe. Aceste zile de
Vărsător sunt un balsam pentru suflet şi ele vor fi evaluate, apreciate sau valorificate mult mai uşor
de cei care lucrează cu energia sau care au obţinut până acum rezultate în cercetarea spirituală.
Acest lucru va fi pus din punct de vedere astral pe opoziţia pe care Jupiter şi Lună o împlinesc pe
faptul că Luna nu doar i se opune lui Jupiter, dar împlineşte şi cu Uranus cu Marte un triunghi
minor şi îi devine focar. Toate aceste lucruri magice pe care oamenii nu le pot exprima, dar pe care
le trăiesc într-o simplitate emoţionantă devin pârghii pentru salvarea lor. Nu putem să neglijăm că
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probleme pe care le invocăm acum sunt de maximă urgenţă, nu putem să ne neglijăm faptul că
Soarele şi Pluton sunt în careu şi nu oricum, ci având supervizarea lui Uranus. Toate aceste
probleme care devin de maximă actualitate sunt tangente la nesiguranţa și ele îşi au rădăcinile adânc
în comportament, în temperament, în firea omului şi de ce nu, să o spunem direct, sunt element de
comportament pe care oamenii nu au reuşi să le transforme, nu doar în această viaţă, ci segmentul
la care ne referim aici depăşeşte cadrul unei singure existențe.
Faptul că acum beneficiem de această ipostază în care Uranus trece peste Coada Dragonului
în fereastra careului cu Pluton, mesaj pe care l-am invocat de multe ori ca fiind revoluţionar pentru
conştiinţa umană va avea asupra individului serios şi atent cu cele legate de spiritualitate un rol cu
totul şi cu totul aparte. Pornim de la a le inventa soluţii bune, pentru a ne ridica deasupra solului,
însă plutirea nu vine din inventivitate, ci vine din faptul că ne lăsăm îmbrăţişat de cerul care abia a
aşteptat să întindem mâinile spre el pentru a ne îmbrăţişa. Cam în acest mod se poate explica
contactul dintre inventivitatea, situată la cote minime, de care dă dovadă individul şi rolul covârşitor
pe care-l are inspiraţia genială, contactul cu scânteia divină sau lumina spirituală, aceea care
aşteaptă să fie descoperită pentru a-i şopti individului, într-o totală absenţă a oricărei influenţe din
lumea fizică, dragostea pe care i-o poartă.
Cu puţin timp înainte ca Luna să-şi încheie periplul său magic prin aceasta zodie absolut
minunată care este Vărsătorul ea va avea de trecut o mare piatra de încercare. Când Mercur din
Scorpion va fi retrograd (retrogradarea începe în seara zilei de 4 octombrie), ea se va afla în opoziţie
cu Lilith şi în careu cu Saturn punând la grea încercare aceste convingeri care nu pot fi explicate.
Mergând înapoi, Mercur va avea nevoie de dovezi, de un probatoriu, de întâmplări similare cu cele
pe care le parcurgem noi pentru a-şi stabiliza buna convieţuire, pentru a înţelege foarte clar că ceea
ce trăieşte este un episod special, ieşit din comun, particularizat la existenţă, însă nu iluzoriu sau
închipuit. Acest probatoriu va avea tendinţa de a stinge puţin din farmecul și caracterul inestimabil
al acestor experienţe.
De asemenea, până la ultima sa fărâmă de suflare, Vărsătorul nu va conteni să ne
impresioneze pentru că în căutarea acestor dovezi, până şi în confruntarea cu aceste ipostaze de
suspiciune, îndoială sau nepăsare, această trăire inefabila, personală nu poate fi modificată sau
înlocuită. Cu alte cuvinte, pentru cei mai mulţi dintre oameni aceste secvenţe marcate de suspiciune
sau care cer un probatoriu nu fac decât să întărească şi mai mult încrederea ca oamenii au şansa de-a
lungul vieţii să trăiască momente remarcabile și nu este important dacă nu le pot explica, ci
important este cât de adânc le-au impresionat sufletul. Evenimentele sociale la care participă acum
prin aceste unghiuri speciale, întăresc această convingere a opoziţiei pe care trebuie să o întâmpine
un adept al căii spirituale atunci când doreşte să se desprindă de minciună, făţărnicie, de lucruri
iluzorii sau de convingerea că această lume este singura realitate pe care o cunoaşte.
Lucrurile acestea au fost la începutul lui octombrie şi chiar în ultimul segment al lunii
septembrie elemente de referinţa în zdruncinul sufletesc pe care l-am parcurs. Am ajuns să strigăm
că suntem nedreptăţi pentru că aceste convingeri ne-au fost afectate, pentru că această puritatea a
sufletului ne-a fost ştirbită şi acum prin experienţele pe care le-am avut, prin lucrurile simple care
ne-au impresionat atât de puternic simţim că această lezare sufletească este pe punctul de a se
vindeca. Nu vorbim aici de elemente care să se redreseze substanţial, însă vorbim aici de ipostaze
originale, personale, care pot fi duse, prin decizie personală, mai departe. Prin trigonul pe care
Marte şi Uranus îl împlinesc în 5 octombrie înţelegem că lucrurile inedite pe care le-am explorat în
zilele de Vărsător (Lună în Vărsător) pot fi duse mai departe şi avem un motiv în plus să luptăm
împotriva minciunilor care ne agasează acum sau împotriva unei atitudini sociale în contrast cu ceea
ce am trăit şi experimentat în această perioadă.
În felul acesta, trigonul pe care Marte şi Uranus îl împlinesc ne îndeamnă să fim în
competiţie cu semenii intru simţire, cu oamenii care gândesc la fel şi care au avut de-a lungul vieţii
experienţe aşa cum avem noi acum. Această competiţie sună mai curând a invitaţiei în a face parte
dintr-un grup elevat, în a ne racorda noi izvoare de putere, înţelegere şi de a ne stabiliza toate aceste
elemente prin noi convingeri. De această dată aceste noi convingeri nu sunt citite în paginile unei
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cărţi, ci au fost trăite, experimentate, gustate direct de la sursă, adică de acolo de unde fiecare fiinţă
care are un mesaj autentic se inspiră.
Vorbim aici despre elemente de comportament stabilizate pe baza experienţelor personale,
dar şi de anumite decizii de factură socială, care pentru opinia publică, aceea care lupta împotriva
purităţii sufleteşti a individului iau înfăţişarea unor invenţii. Anturajul va spune Şi-a inventat
această cale., Crede în lucruri care nu sunt reale său Trăieşte într-un univers paralel şi ar trebui
să fie adus cu picioarele pe pământ”. Orice intervenţie din partea anturajului pentru a aduce
individul cu picioarele pe pământ va fi tangentă la o anume formă de agresiune care îi va zdruncina
foarte mult pe cei care sunt la începutul caii spirituale. Sigur, de-a lungul vieţii vor mai exista
anumite ipostaze astrale care îi vor încuraja aşa cum se întâmplă acum, însă puţine vor fi acelea care
se vor integra atât de bine în procesul de transformare a conştiinţei globale aşa cum se întâmpla
acum. Luna trecând prin Vărsător va avea o comunicare foarte specială cu Uranus, implicat în
trigonul la grad perfect cu Marte, dar şi în configuraţia numită Nicovala, împreună cu Pluton şi
Chiron. Se împletesc secvențele sociale, demersurile publice cu procesul de evoluţie morală, de
transformare a individului sau de redobândire a unui discernământ stabil, puternic şi sănătos, acela
care ne-a fost încercat, nu foarte târziu în timp, ci în ultimele 10 zile ale lunii septembrie.
Vorbim aici despre tărie de caracter, despre puterea de a rezista împotriva unei agresiuni
publice sau de a ierta cu atât mai mult cu cât primeşte din jur mai multe injurii. Adesea se spune că
maturitatea unui individ este verificată în conflicte. Că moralitatea acestuia este descoperită mult
mai bine atunci când este jignit şi că numai în ipostaza aceasta a umilinţei sau jignirii individul
poate demonstra dacă este o fiinţă matura, dacă poate merge mai departe prin a-şi însuşi rolul de
ghid sau de formator de idei, prin a-i ajuta pe ceilalţi să se călească în focul vieţii sau să progreseze
din punct de vedere moral sau spiritual. Aceasta este o ipostază a umilinţelor sau suferinţelor din
punct de vedere social pentru că ne aduce în faţa unei opoziţii sociale puternice ca forţă, dar şi ca
argument.
Trecând în Peşti în mijlocul zilei de 5 octombrie Luna va avea de împlinit un trigon cu
Mercur retrograd şi spre seară o conjuncției cu Neptun. Aceaste aspecte i-au înfăţişarea unei
deconspirări. Suntem în faţa unui adevăr care ne deranjează, care ne doare şi cu cât aflăm mai multe
cu atât simţim că ne pierdem în detalii sau ne compromitem şi mai mult. S-ar putea ca o parte din
cunoştinţelor pe care le deţinem sau informaţii referitoare la anumite secvenţe ale vieţii ori episoade
pe care le-am parcurs până acum să nu fie aşa cum credem, să nu aibă acest conţinut compromiţător
ori să nu necesite prea multa atenţie, cum suntem motivaţi să credem. Însă lucrurile vor fi foarte
aproape de o adevărată criza în exprimare care va fi mult mai intensă şi mult mai periculoasă decât
ceea ce s-a-ntâmplat în 4 octombrie. În zilele de Peşti se pregăteşte o acţiune, se declară război, se
spun lucruri care pot fi folosite mai târziu ca mijloace de a redeschide un conflict sau de a acuza pe
cineva de rele intenţii. Aceste demersuri publice, aceste declaraţii sunt făcute cu scopul de a proteja
o zonă intimă. Numai că având acum pe cerul astral un Mercur retrograd, informaţiile vor fi
răstălmăcite, lucrurile nu vor fi înţelese aşa cum sunt spuse şi în încercarea de a a-şi proteja viaţa
intimă individul şi-o deconspiră, şi-o arată, și-o vulgarizează ori şi-o scoate în văzul tuturor. Ideal ar
fi ca în această perioadă să nu ne implicăm în acţiuni de această factură, să nu ne declarăm
protectori ai familiei pentru că, în felul acesta, arătăm celor din jur care este punctul vulnerabil şi pe
Mercur retrograd din Scorpion acestea nu vor rămâne simple informaţii, ci vor fi integrate într-o
bază de date ce vor fi folosite începând cu data de 7 octombrie când Soarele şi Uranus isi vor atinge
momentul maxim al opoziţiei lor, adică se va declara război deschis.
Aşa după cum constatăm este imperios necesar ca toate lucrurile benefice şi speciale pe care
le-am înţeles când Luna a trecut prin Vărsător sa fie protejate prin tăcere, prin interiorizare sau prin
distragerea atenţiei de la acestea lăsându-le să se sedimenteze, să se aşeze în albia proprie sau să-şi
înceapă activitatea. Orice intenţie, orice acţiune de a le promova ori de a le afişa ori de a le proteja
în mod implicit prin declaraţii sau acţiuni făcute în mod deliberat nu va face altceva decât să
sporească şi mai mult vulnerabilitatea individului şi acesta nu poate fi un lucru bun, ci dimpotrivă.
Observăm că acest context astral este puternic încărcat de unghiuri negative şi că toate aceste
unghiuri pozitive care ne îndeamnă să aprofundăm fiinţa au nevoie de un adjuvant, de elemente
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auxiliare, de artificii, de ajustări sau de elemente care se încadrează în termenul generic de
inventivitate. Va trebui să ne dovedim foarte inventivi în 7 octombrie pentru a devia orice replică de
la un conflict deschis, pentru a nu transforma lucrurile care nu au fost înţelese corect în declaraţii de
război, spuse în mod implicit.
Trecerea Lunii în Berbec în 7 octombrie se va face după ce de pe gradul anaretic din Peşti va
împlini un trigon cu Junon de pe gradul anaretic din Rac. Lucrurile încă din mijlocul zilei de 7
octombrie, adică cu puţin timp înainte ca Luna să treacă în Berbec se anunţă a fi marcate de criză.
Lucrurile bune pe care încercăm să le construim se transformă în motive de gâlceavă, de ceartă, de
intrigă şi chiar dacă la modul general privit în ansamblul vieţii sau în ansamblul succesiunii
existenţei pentru cei care doresc o evoluţie spectaculoasă acum, ele sunt de bun augur. Însă
mijloacele folosite amplifică foarte mult durerea personală și îi duc pe oameni în zona în care să fie
foarte dezamăgiţi. Este adevărat că toate lucrurile pe care le vedem acum sunt foarte importante
pentru cunoaşterea personală, ceea ce este negativ vine din modul cum se va face această
cunoaştere, din modul în care aflăm care este nivelul spiritual al celor din jur care sunt intenţiile lor
şi de ce până cum se dădeau prieteni sau ne vorbeau frumos sau care sunt adevăratele intenţii pentru
care am fost invitaţi în anumite grupuri ori acceptați necondiţionat acolo.
Opoziţia Lunii cu Venus, imediat ce Junon a trecut în Leu ne oferă informaţii foarte
preţioase referitor la direcţie spre care ne vom îndrepta prin acest nou tranzit al lui Junon. În Leu,
Junon ne îndeamnă să privim lucrurile cu mai puţin răspundere, să ne bucurăm chiar şi de lucrurile
mici care sunt în jur, dacă ele ne puţin în valoare personalitatea sau dacă ne gâdilă orgoliul ori dacă
ne promit funcţii sau poziţii importante în societatea. Junon în Leu îi face pe oameni să se simtă
atraşi de tot ceea ce străluceşte, de tot ceea ce este situat pe poziţiile superioare, de tot ceea ce
domina prin putere sau strălucire. Nu trebuie însă să neglijăm faptul că Junon în Leu va avea de
înfruntat energia sedimentată a lui Lilith care se află de ceva vreme în acest semn şi tocmai de aceea
va fi mare nevoie de discernământ, acela pe care l-am probat în ultimul segment al lunii septembrie
pentru a înţelege care dintre aceste tentaţii care vin spre noi sunt adevărate şi care nu. Acum, prin
faptul că Luna se afla în conjuncției cu Uranus, trece prin Coada Dragonului şi i se opune lui Venus,
dar şi Soarelui, împlinind în 8 octombrie o Lună plină va accentua foarte mult caracterul periculos
al acestor relaţii, având tendinţa de a le vedea în special pe acelea care sunt greu de digerat sau
tendenţioase, vom considera că înainte de toate trebuie să ne liniştim duşmanii, trebuie să ne
reîmprietenim cu ei, să ne tempera demersurile pentru a ne putea bucura de viaţă. Scopul, cel puţin
acum, în această perioadă, nu este acela de a-i înfrunta, ci doar de a ne împlini rostul pentru care
am venit aici.
Luna plină care se împlineşte acum pe axa Berbec-Balanţă, suprapusa perfect peste Axa
Dragonului, ne vorbeşte despre risipă, dar nu despre cea materială, ci despre risipa de oameni, de
relaţii, despre risipă în ceea ce privesc experinețele de viaţă, acelea care trebuiesc canalizate pentru
progresul individului nu neapărat pentru a contracara o energie negativa, dacă alegem să mergem
mai departe puţin va mai conta dacă energia negativă care ne va opune acum rezistenţă va avea sau
nu un opozant până când se va stinge. Important este că energia personală nu este risipă, ci
conservată, este încadrată pe albia potrivită şi tot ceea ce ştim gândim sau facem, toate lucrurile care
ne-au construit până acum nu sunt îndreptate către a ne distruge, ci către a ne clădi mai puternici şi
mai rezistenţi faţă de cea ce va veni spre noi de acum încolo. Vorbim aici despre trigonul MarteJupiter, adică celălalt braţ al piramidei de foc împlinită între Marte, Jupiter şi Uranus, vorbim despre
competiţii pozitive şi despre provocări pe care individul le primeşte din partea destinului şi care au
un caracter ambivalent. Pe cei pe care nu sunt încă pregătiţi să evolueze îi vor zdruncina atât de
mult încât vor continua să nu aibă încrederea în ei înşişi, în prieteni, în societăţi și vor crede că
trăiesc doar pentru a suferi, iar cei care au mai trecut prin aşa ceva, vor avea puterea necesară şi
tăria de caracter pentru a se desprinde de această latură dramatica alvieţii şi să vadă puţin mai
departe. Acesta este şi scopul pentru care ne inventăm tot felul de de adjuvante, de elemente
ajutătoare, de instrumente de lucru pentru a ne ajuta de ele să vedem mai departe. Lucrurile care
sunt aproape de noi, acelea care sunt benefice sau care au un caracter dramatic, nu au nevoie de
elemente ajutătoare pentru a fi văzute. Ceea ce ni se ţipă în urechi nu are nevoie de aparat auditiv,
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însă avem nevoie de o antenă foarte puternică, de elemente pe care să le construim acum cu maximă
implicare pentru a auzi ce se întâmplă foarte departe şi a fi pregătiţi cu informaţiile pe care le
conectăm acum pentru momentul în care vom ajunge acolo şi ne vom întâlni cu cei pe care de la
distanţă acum îi ascultăm.
Până se va ajunge acolo va trece mult timp şi lucrurile vor fi traversate şi de o manieră
periculoasă pentru relaţiile sociale pentru că în ziua de 8 octombrie cu puţin timp înainte ca Marte şi
Jupiter să-i împlinească trigonul lor Venus şi Pluton vor fi în careu şi viaţa intimă va trece printr-o
complicaţie periculoasă. Acum vom observa că etaloanele frumosului sunt greşit orientate, ori că
ceea ce am considerat valoros şi important nu este apreciat de societate sau dintr-odată nu ne mai
aparţine ori nu mai avem acces la toate aceste elemente. Asta înseamnă suferinţa, iar această
suferință în zilele de Taur (Luna în Taur) adică după 9 octombrie când Mercur şi Junon vor fi în
careu vor fi stabilizate prin declaraţii făcute personale care ne-au privat de anumite drepturi cu titlul
de acuzaţie sau injurie şi nu vom regret că am spus lucrurile atât de clar. Este adevărat că avem de-a
face cu un Mercur retrograd și este puţin probabil ca pe viitor lucrurile să fie clare așa cum le
vedem acum, însă faptul că se încearcă depăşirea unui obstacol prin invocarea unor situaţii care s-au
întâmplat în ultima vreme, chiar dacă ele nu sunt formulate în totalitate benefic, înseamnă a uza de
un mijloc de apărare, de un mod de atac sau de a recurge la un strop de venin pentru a ne vindeca o
boală care nu răspunde la alt tratament.
Trecerea lui Mercur în Balanţă prin retrogradare înseamnă întoarcerea la problemele
relaţionale mai vechi, iar asta înseamnă a prefera picătura de venin care vindecă trupul ce nu mai
răspunde corect la un nou tratament, înseamnă a ne pregăti în faţa unor încercări şi mai mari care
vor veni spre noi în a doua decadă a acestei luni în care, de asemenea, va trebui să facem față nevoii
de inventivitate, să găsim soluţii la lucrurile periculoase, prin care să ne menţinem caracterul
benefic al experienţelor magice pe care le-am avut în zilele de Vărsător (Luna în Vărsător).

A DOUA DECADĂ (11-20 octombrie 2014)
Inventivitate în raporturile sociale
Înţelegeri abstracte. Scoaterea la lumina a unor jocuri de culise sau dejucare a unor planuri care
au fost abordate greşit de subalterni. Încrederea în sine nu mai susţine echilibrul. Se cere detaşare.
Frământările sociale tind să elibereze defectele din adâncuri. Cheltuieli suplimentare. Greutăţi
pentru cei educaţi, rafinaţi, sensibili. Cuvintele sunt un balsam pentru suflet. Se invocă motivul
predestinării. Sunt evidenţiaţi Micii Tirani. Tentativa fiinţelor nefericite de a supravieţui prin
minciună sau făţărnicie. Evenimente ce creează un mare ecou. Extazul şi agonia devin prioritare.
Risipă. Glorie. Siguranţă pe patrimoniu. Atenţie pe cheltuiala. Penibil atins din neatenţie.
Individualism. Minciuni argumentate prin necesitate de fapt. Risipă.
Cea de a doua decadă a lunii octombrie vine spre noi cu împlinirea unei serii destul de
interesante de unghiuri planetare care vor avea în vârful lor sextilul pe care Jupiter şi Axa
Dragonului îl împlinesc în dată de 19. În rest, celelalte aspecte au un caracter repetitiv, ele
implinindu-se în fiecare an. Dacă, în conformitate cu direcţiile generale ale acestui an, atribuim
fiecărei luni un traseu, o posibilitate de a alege, luna octombrie va particulariza acest element,
îndemnându-ne să preferăm inventivitatea. Cei care vor fi inventiv pentru a ieşi din tot felul de
situaţii, pentru a convinge un auditoriu sau pur şi simplu pentru a-şi îmbunătăţi raporturile pe care le
au cu semenii ori cu instituţiile prin anumite informaţii pe care le furnizează ori prin decizii pe care
le-au luat încă din luna septembrie, vor reuşi să-şi optimizeze statutul profesional în aşa fel încât să
iasă acum puternic în evidenţă.
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Lucrurile acestea se citesc din unghiurile pozitive care se împlinesc în primele zile ale
acestei perioade. Ne referim aici la sextilul pe care Soarele şi Jupiter îl deranjează chiar din seara
zilei de 11 octombrie, apoi la sextilul pe care Marte îl va împlini cu Axa Dragonului, dar şi la
conjuncţia pe Soarele cu Capul Dragonului. Descoperim astfel că devenim protagoniştii unei
configuraţii astrale deosebit de interesantă şi care se va dovedi de o importanţă crucială. Avem un
triunghi minor cu Soarele focar în conjuncţie cu Axa Dragonului şi nu oricum, ci în opoziţie cu
Uranus. În felul acesta, avem o configuraţie numită Zmeu care are pe axa chiar Axa Dragonului.
Lucrurile acestea par banale, lipsite de importanţă pentru cei care se ocupă de latura comercială a
astrologie, însă cei care aprofundează această minunată ştiinţă, cei care caută să obţină răspunsuri
prin lucrul cu noţiunile nu neapărat cu definiţiile, prin înţelegerea raporturilor care există între
energiile arhetipale, nu prin înşiruirea unor aspecte care nu au nicio importanţă pentru omul comun,
vor proceda altfel Aceste persoane care doresc să fie în armonie cu universul şi să-i înţeleagă
limbajul vor considera că această configuraţie (zmeul) care are pe mijloc său Axa Dragonului este
una dintre cele mai importante configuraţii pe care le parcurgem de câţiva ani încoace. Vorbim aici
despre scoaterea la lumina a unor jocuri de culise sau dejucare a unor planuri care au fost abordate
greşit de subalterni ori care nu au respectat desfăşurătorul. Dacă ne referim aici la un braţ al acestei
configuraţii, cel situat în zodia Leu, vorbim despre subminarea autorităţii, despre uzurpare sau
trădări celebre. Dacă ne referim la punctul celălalt, cel din zodia Săgetător, vorbim aici despre
competiţie pentru a spune adevărul într-un mod direct, dur, direct, tranşant şi construit chiar
împotriva individului care îl susţine sau a membrilor aparţinând unui grup, care scot la lumina
anumite breşe de securitate. Dacă ne referim la zodia Berbec, Uranus din acest semn ne îndeamnă
să privim către lucrurile noi în ideea că, fie şi numai din curiozitate ne vom îndrepta către rezolvări
spectaculoase, către pionierat sau către a fi mai buni, atât de buni cum nu am fost niciodată. Pentru
asta suntem constrânşi de careul pe care-l realizează cu Uranus de anumite limitări de factură
socială sau probleme legate de relaţia individului cu o administraţie, cu o autoritate sau cu o putere
declarată ori aparţinând unui grup nou înfiinţat. Dacă însă ne referim zodia Balanță atunci înţelegem
de ce toate celelalte informaţii pe care le-am indicat anterior îmbolnăvesc relaţii, îi pun pe oameni
în conflict şi fac din trădări, din lecţii de viaţă sau din transformări spectaculoase episoade
surprinzătoare pe care nimeni nu le poate înţelege în totalitate, ci doar parţial şi numai prin
raportarea unor mecanisme legate de geopolitică sau de patologie comportamentală. Nu vom reuşi
să ne găsim echilibrul în această construcţie, nici dacă avem încredere în sine şi nici dacă
desconsiderăm toate lecţiile care vin spre noi. Nu vom avea suficient de multă putere să depăşim
obstacolele cu brio pentru că toată această construcţie trebuie privită prin ansamblul său.
Acolo unde există lupta cu adevărul, va exista trădare. Acolo unde există nevoie de trădare
va exista lupta cu minciuna caustică, acolo unde trecutul vine spre noi cu lecţii greşite şi acolo unde
oamenii se simt constrânşi să lase în urma anumite relaţii care erau bune pe vremuri, dar acum nu
se mai potrivesc, acolo raporturile sociale cer detaşare completă sau abordarea unui nou timp de
schimb de informaţii, relaţional ori de raporturi socio-profesionale.
Atunci când privim toate aceste elemente într-un complex, vom înţelege că nicio durere nu
este singură, ci are la capăt o împlinire sau dacă traversăm situaţii favorabile, în mod sigur trebuie
să ne uităm în jur şi să descoperim unde trebuie să plătim pentru toate lucrurile pe care le primim în
mod mincinos, făţarnic, prefăcut cu titlul de gratuit.
Lăsând în urmă aceste elemente de mobilitate socială, care sunt mai puţin importante pentru
tipul de previziuni pe care le abordăm acum, faptul că Axa Dragonului se integrează în această
configuraţie scoate în evidenţă o ipostază unică a destinului personal, a vieţii personale care ridică
individul deasupra condiţiei sale pentru a vedea cum este să fie mai bun, cum este să facă parte din
categoria celor eficienţi sau să fie în locul spre care se uită adeseori cu admiraţie. Dacă nu va avea
calităţi remarcabile care să-l susţină mult timp acolo imediat va cădea şi nu oricum, ci prin judecaţi
pripite, prin trădări, prin sancţiuni aplicate unor acţiuni anterioare. Mulţi vor crede că dacă au furat
anterior şi nu au fost prinși, atunci au scăpat definitiv. Uranus pe Coada Dragonului scoate în
evidenţă o mare probleme a individului cu legea atunci când se declară învingător. Dacă îşi vede de
treabă şi dacă îşi cultivă anumite calităţi pentru care a venit în această viaţă, nu neapărată cele pe
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care le-a folosit furând sau minţind, ci altele, atunci destinul îi dă o nouă şansă şi îl ajută să se
integreze în noile structuri pe care frământările sociale tind să le elibereze din adâncuri.
În felul acesta, toate unghiurile care se împlinesc la grad perfect în primele zile ale
intervalului pe care-l analizăm, adică în 11 şi 12 octombrie, pun pe individ o mare greutate în a-şi
depăşi condiţia sa şi nu oricum, ci în tandem, în armonie cu încercările de viaţă pe care ceilalţi le
parcurg. Nu putem să obţinem o reuşită socială şi să spunem Mă odihnesc şi îi aştept şi pe ceilalţi
să vină din urmă. Noi trebuie să mergem cu toţii şi fiecare pas pe care-l facem trebuie să ne ofere
şi feedback poziţiei pe care o deţinem în raport cu marea masă de oameni în care suntem integraţi
ori cu grupul de apartenenţă. Astfel, sextilul Soare-Jupiter înseamnă dreptatea care întăreşte
convingerea unui individ. Opoziţia lui Venus cu Uranus, arata nesiguranţa generată de pretenţii
vechi integrate în contextul nou, iar sextilul Marte-Capul Dragonului şi care încheie arcul
triunghiului minor ce are Soarele drept focar, ce se suprapune peste Axa Dragonului, întregeşte
aceasta ideea de dreptate şi o ajustează după nevoile individului. Lucrurile se schimbă într-o direcţie
foarte bună însă, pentru că ele se adresează marilor fenomene sociale, marilor mecanisme, este
puţin probabil că primele rezultate să apară acum, aici, în acest moment când suntem nerăbdători să
le vedem. Ele vor apărea cel mai devreme începând cu 2015 sau mai sigur după 2016, după ce
careul lui Uranus cu Pluton se slăbeşte atât de mult încât fiecare îşi va vedea de drumul său.
Va exista însă o diferenţă între zilele de 11 şi 12 octombrie care prin unghiurile împlinite par
să facă un triunghi comun, care este dat de faptul că Luna pe 11 seara va trece în Gemeni. Cât timp
va fi în Taur ea le va spune oamenilor că au cheltuit prea mult, că au nevoie de resurse pentru a face
faţă la ceea ce se anunţă că vine spre ei, la cheltuielile pe care le au de făcut în această toamnă sau
chiar la iarnă ori că au de plătit poliţe mai vechi şi nu neapărat cu energia proprie, ci poate chiar
bani sau alte elemente de valoare. Trecând în Gemeni, Luna îi va îndemna pe oameni să caute ajutor
la cei care-l oferă foarte uşor. În felul acesta, prin sextilul Lunii din Gemeni cu Junon din Leu, mulţi
se vor dovedi prea linguşitori, prea făţarnici şi fac acest lucru pentru a-şi duce la capăt planul, ei îşi
calcă în picioare regulile sau o anume moralitate, îşi cer iertare, se umilesc ori strâng din dinţi şi
acceptă un personaj cu dare de mână chiar dacă acesta întruneşte un număr mare de defecte cu care
niciodată nu s-au împăcat. Acum accepta toate aceste lucruri negative, adică se fac frate cu dracul,
pan trec puntea.
Astfel, înţelegem că în direcţia în care sunt plătite anumite poliţe, zilele de 11 şi 12
octombrie sunt zile complicate pentru persoanele care au un obraz subţire de păstrat şi care se
ruşinează de fiecare dată când îşi încălca reguli pe care ei înşişi şi le-au stabilit. Aceste persoane cu
un rafinament subtil special, sunt oameni cu bună creştere, oameni distinşi, rafinaţi, care liniştesc
sau care aduc mai multă mulţumire în mediul în care trăiesc decât tristeţe sau apăsare. Aceste fiinţe,
doar pentru că trăiesc şi respiră, doar pentru că din când în când îşi spun părerile reuşesc să schimbe
atmosfera grupului şi sunt agreaţi pentru lucrurile bune pe care le respira sau le degajă prin simpla
lor prezenţă ori sunt dispreţuiţi doar pentru simplul fapt că trăiesc. Acest personaje sunt în primele
două zile ale intervalului supuse unor mari încercări să facă mari compromisuri şi se simt ruşinaţi
ori sunt supăraţi pe ei înşişi pentru că au permis să se întâmple aşa ceva. Vor considera că nu au
soluţie şi atunci merg mai departe, încearcă să îmblânzească taurul, să stingă focul trecutului şi să
meargă mai departe cu fruntea sus cu cei care nu ştiu ce compromisuri au făcut partenerii lor de
drum, în ideea că poate va răsări Soarele şi pe strada lor.
Această descumpănire nu va ţine foarte mult, ci cel mult pană în ziua de 13 octombrie când
Luna, împlinind opoziţia cu Marte şi ajungându-l pe individ să se exprime prin nemulţumirile pe
care le are sau ca urmare a presiunii puse de această greutate sufletească, îl ajută să se regleze.
Acest lucru este citit pe cerul astral al zilei de 13 octombrie prin ipostaza în care Venus, Soarele sau
chiar Capul Dragonului reuşesc să medieze opoziţia Lunii cu Marte, adică să-l ajute pe individ să se
împace cu el însuşi. Ipostazele sociale, întâlnirile, contacte poate chiar anumite informaţii greşite pe
care le primim acum din jur au menirea de a ne linişti, de a ne tempera. Cuvintele, chiar dacă sunt
goale, au acum un rol binefăcător, sunt considerate un adevărat balsam pentru suflet şi ele vor
pregăti ceea ce se numeşte înţelegerea beneficiilor, armonia beneficilor, adică sextilul pe care
Venus și Jupiter îl împlinesc în 14 octombrie.
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Dacă domiciliul Lunii în Rac din 14 octombrie primeşte chiar din mijlocul zilei un trigon de
la Neptun, faptul că Jupiter dintr-un semn al regalităţii trimite un sextil către celălalt benefic din
domiciliul sau, unde poate exprima frumuseţea în forma sa copleşitoare sau cea mai distinsă şi
rafinată, înţelegem că toate problemele pe care le-am traversat până acum nu ne-au aparţinut. Ele au
fost greutăţi ale comunităţii, ale societăţii pe care le-am preluat din varii motive. Unii pentru că-şi
doresc să care greutăţi, să rezolve problemele altora, să simtă că sunt importanți prin greutăţile pe
care le au, alţii din neatenţie sau pentru că sunt pedepsiţi de destin să înveţe să aprecieze viaţa, să o
iubească, să o protejeze și să o ducă mai departe cât mai frumos, corect și bine cu putinţă.
Toate aceste elemente pozitive au un indicator. Dacă oamenii se simt confortabil cu ceea ce
primesc din jur, dacă toate aceste probleme sociale pe care ei şi le atribuie merg spre rezolvare doar
pentru că au făcut parte din sfera lor privată, sau doar pentru că au primit jertfa aşteptată din partea
individului, atunci ceea ce vine din partea sextilului Venus-Jupiter este eminamente pozitiv, benefic
şi va ajuta individul să se exprime mult mai bine prin raporturile sociale, decât prin izolare. Până
acum greutăţile ne-au îndemnat să ne izolăm, să nu spunem prea multe pentru viaţa intimă, să nu
împărtăşim, să nu divulgăm nimic, să lăsăm lucrurile să vină de la sine, în aşteptarea unui moment
prielnic să facem acest lucru. Acum a sosit acest moment şi acesta este chiar în ziua de 14
octombrie şi mulţi se vor simţi stingheri, izolaţi sau părăsiţi de soartă pentru că acum contextul
astral nu îi mai constrânge dacă divulge ceva, dacă-şi spun ceva din viaţa intimă, însă realizează că
nu au cui să spună. În felul acesta, apropierea lui Venus de Capul Dragonului, în ziua de 15
octombrie nu va face altceva decât să îi îndeamne pe oameni să se caute unii pe alţii. Trebuie să
recunoaştem faptul că Venus în Balanţă are o anumită subtilitate, aduce în zodiac o formă a
rafinamentului pe care o altă planetă nu o poate exprima de una singură, ci doar ajutată de un unghi
favorabil sau de o altă planetă într-o zodie favorabilă. Însă există şi o componentă superficială care
vine din poziţia lui Venus în Balanţă şi anume să facem totul de dragul frumosului, binelui,
relaxării, confortului. Atunci când lucrurile trebuie să fie esenţiale, nu poţi să faci totul de dragul
frumosului, nici daca acest frumos integrează cele mai alese criterii estetice, ci trebuie să impunem
o selecţie a acestor informaţii încât importante să fie rezultatele practice, valorile stabile care rămân
după şi dacă ele vor fi şi rafinate atunci cu atât mai bine. Din nefericire, conjuncţia lui Venus cu
Capul Dragonului se va face când Venus se afla în opoziţie cu Uranus, deci orice am alege, orice
am face, trecutul umblă după noi, îl avem de coadă şi nu putem să invocam motivul predestinării
dacă până în momentul acela nu am arătat absolut nimic şi dacă nimic din trecutul personal nu
susţine această idee. Trecutul trebuie şi el la rândul său să susţină toate aceste proiecte din prezent
care poartă sau nu amprenta esteticului sau a rafinamentului.
Ceea ce este mult mai important de subliniat şi care vine din relaţia de sextil a beneficilor
scoate în evidenţă ideea de justiţie. Jupiter în Leu cere dreptate, dar o face regeşte, nu cu laşitate,
nu făţarnic, ci cu demnitate, cu fruntea sus şi cu o anume deschidere faţă de a aplica regulile cele
mai corecte chiar dacă ele se dovedesc a fi şi cele mai dure. Ştim că Venus în Balanţă reprezintă şi
semnul justiţiei echidistante, adică cea care se poate dezveli de tot ceea ce reprezintă ea pentru a
întruchipa frumosul din exterior, pentru a susţine tot ceea ce poate fi bun, frumos în exterior.
Există şi o altă componentă mai puţin plăcută, aceea care este susţinută de elemente ce vin
din zodia Balanţă. Mulţi vor face trimitere, pentru a înţelege mai mult această ideea către
reprezentaţi ai acestei zodii sau care au marcaje importante pe acest semn. Mulţi se nasc cu
necesitatea de a-i chinui pe cei din jur pentru a descoperi lucrurile care sunt adevărate, pentru a-i
constrânge prin suferinţă să fugă de minciună, de făţărnicie sau de traiul uşor. Aceste fiinţe
nefericite poarta numele de Mici Tirani şi foarte mulţi din această zodie, pentru că reuşesc să
disimuleze foarte uşor, nu abordează metodele de tortură clasice şi folosesc disimularea, minciuna,
arta cuvântului, conversaţia sau abuzul emoţional.
De multe ori în analizele pe care le facem aici am înserat că zodia Balanţă, chiar dacă
sugerează ideea perfectă de armonie, personajele care au marcaje pe acest semn nu dovedesc nici în
ruptul capului că sunt pe calea de mijloc sau că aduc armonie ori dragoste în mediile în care trăiesc,
ci dimpotrivă, acum când Venus se află în conjuncţie cu Axa Dragonului şi când necesitatea de fapt
a lucrurilor, când mai multe elemente ce se integrează în termenul generic de destin ne îndreaptă
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către a descoperi elementele esenţiale care ne susţin în relaţii, acum, când Soarele se apropie şi el de
Axa Dragonului, acum când şi Mercur retrograd merge către Lilith şi o păcăleşte să se dea de gol,
toate aceste elemente de factură negativă care vin din Balanţă ar putea să fie mult mai uşor făcute.
Condiţia ca acestea să fie văzute este aceea de a deţine deja calităţi remarcabile care au făcut
dovada trecerii eficiente a timpului. Sextilul lui Jupiter cu Venus cere această condiţie preliminară
pentru ca lucrurile să între pe făgaşul normal. Acest lucru se deduce din faptul că structura
emoţională, susţinută în acest context de Lună din domiciliu, va face un careu la Axa Dragonului în
15 octombrie şi implicit la Venus, dar se va împrieteni cu Saturn din Scorpion, amestecând valorile
şi răspandind în jur acelaşi aer de disimulare, de a ascunde adevărul sau de acoperire a defectelor de
pe față cu un strat foarte gros de fond de ten.
Cei care au probat în luna septembrie că au suficient de mult discernământ, ba mai mult au
trecut cu brio testul încercărilor din ultimul decan al lunii septembrie reuşesc acum să discearnă
adevărul de minciună, să vadă chipul real al oamenilor, să le citească comportamentul şi să nu se
mai ia după uşurinţa cu care mint sau se hrănesc cu intrigi, ci pur şi simplu să-i trimită la colț având
încredere foarte mare, absolută în observaţiile lor şi în ceea ce au avut şansa să vadă la aceste
personaje obscure. Aceste personaje obscure care acum sunt demascate vor invoca motivul ţapului
ispăşitor. Ei vor considera că vina nu le aparţine şi vor căuta să disimuleze din nou, să preschimbe
adevărul, să-l transforme şi să-l facă mult mai greu de suportat pentru persoana care i-a descoperit.
Acest lucru se citeşte din faptul că se împlineşte Ultimul Pătrar (careul Luna-Soare) şi la puţin timp
de la împlinirea acestei faze a Lunii avem de traversat un careu pe il împlineşte Luna cu Mercur din
Balanţă care ne informează de o nouă tentativa a acestor fiinţe nefericite de a supravieţui prin
minciună sau făţărnicie. Am insistat asupra acestei componente pentru că aceste elemente de
comportament constituie unele dintre cele mai nefericite trăsături umane care ţin fiinta prizonieră
aici, în această lume. A minţi, a scoate în evidenţă lucruri care să fie tangente la minciună ori a ne
pierde vreme cu intrigi, cu bârfe, cu lucruri inferioare ori pur şi simplu a face orice altceva numai
hrana curată pentru suflet să nu oferim, constituie unul dintre cele mai mari obstacole pe care fiinţa
umană le întâmpină aici, în această existenţa fizică. Ştim din învăţătura esoterică că aceste entităţi
atunci când îşi iau angajamentul să vină aici promit ca vor face faţă încercărilor vieţii şi că vor alege
calea dreptăţii, adevărul şi nu se vor abate de la acestea. Ajunse aici, uitarea îşi pune amprenta pe
comportamentul lor şi se pierd în satisfacţii de moment care vin din avantaje imediate.
Contextul astral de acum scoate în evidenţă tot acest tablou compromiţător, toate aceste
încercări ale vieţii, că vin din corp sau suflet, că sunt date de uitare (Mercur retrograd) sau că sunt
dictate de o necesitate imediata, acea de a ne purifica structurile subtile de reziduurile pe care le-am
dus cu noi de-a lungul a mai multor existente (Uranus peste Coada Dragonului). Toate aceste
elemente pe care le traversăm acum au un rol esenţial în definirea fiinţei umane, aşa cum ne vom fi
de acum încolo. Multe lucruri se întâmplă în subtil, multe dintre aceste cărămizi energetice ale
universului se reaşează în subtil şi este posibil ca doar fiinţele foarte sensibile să simtă speciale
zilele de 14 şi 15 octombrie însă toate elementele care vin spre noi în acest interval nu vor fi
singulare, ci vor produce în mod obligatoriu un ecou. Ecoul dacă nu este auzit, nu înseamnă că nu
există. El există şi la fel de siguri suntem şi pe fenomenul care l-a produs. Energiile pe care le
vehiculăm prin unghiurile planetare, există şi ele; unele dintre ele sunt reziduiri create de greşeli
anterioară şi de asemenea există şi premizele că prin aceste unghiuri planetare să ne depăşim
propria condiţie şi să accedem către un nivel superior.
Nu toată lumea este însă interesată acum de evoluţie, chiar dacă înainte de a veni aici, în
această lume, cu toţii promitem că ne vom întoarce cu mai multe informaţii, cu mai multe
experienţe, cu un nivel de sensibilitate în aşa fel încât ceea ce pentru astral reprezintă informaţii
abstracte, în aşa fel încât informaţiile care ne apar în formă astrală ca fiind abstracte, să se lase
încet, încet, citite, să poată fi înţelese, integrate şi prin abordarea lor, acolo, în acea lume, să ne
continuăm evoluţia pe care am început-o aici.
Când vine vorba despre evoluţie lucrurile se complică. Nimeni nu a spus vreodată că
evoluţia este un proces uşor, nimeni nu a spus că atunci când doreşti să-ţi cureţi fiinţa de reziduuri
vei fi invadat de beneficii spectaculoase. Calea evoluţiei este tangentă la asceză şi ulterior zilei de
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15 octombrie, atunci când Luna va trece în Leu şi se va întâlni cu Junon, mulţi vor fi tentaţi să
renunţe la lucrurile pe care le-au promis anterior, să se axeze pe a-şi hrăni simţurile, pe a vinde un
produs care anterior a trezit interesul, chiar dacă prin acest procedeu se epuizează toată visteria
familiei. Observăm că acum planetele se grupează din ce în ce mai mult, avem de-a face cu un
stelium pe Balanţă şi, din nou, cu patru elemente astrale pe zodia Leu. Extazul şi agonia, adică
domiciliul Soarelui şi căderea acestuia, devin din nou prioritare, aşa cum am mai văzut în acest an
de câteva ori. Înţelegem astfel că raportul care se realizează între zodia Leu şi Balanţa, între
strălucirea luminii şi strălucirea sufletului, între lucrurile care cresc aici, în această lume prin
minciună sau cresc în lumea de dincolo prin abordarea elementelor esenţiale sau prin încercări
majore, ne colorează destinul personal, viaţa şi reduc acţiunile de la un număr foarte mare la câteva,
la fel şi persoanale din jur, lăsându-ne impresia că intrăm într-o perioadă de linişte.
În 16 octombrie Soarele şi Mercur vor fi în conjuncţie pe zodia Balanță îndemnându-ne să
ne extindem sfera preocupărilor către alte zone relaţionale. Nu ne va ţine prea mult pentru că
Mercur se află în mers retrograd şi lucrurile pe care le cerem acum cu atât de multă insistenţă nu pot
fi aduse în prezent pentru că sunt încărcate de reziduuri şi în general este trebuie purificate. Ele se
vor purifica prin competiţie, prin examene, verificări, teste sau prin invitaţia de a face dovada
cunoştinţelor într-un mod deschis. De asemenea, orice formă de cercetare spirituală orice activitate
tangentă la cultură sau la deschideri către o informaţie din alte domenii înseamnă eliberarea
individului de o mare presiune, aceea pe care i-o da ambiţia.
Prin conjuncţia Soare-Mercur oamenii îşi amintesc de ambiţiile din timpul verii şi se simt
acum îndemnaţi să le reia. Imediat, în 17 octombrie, când Mercur şi Venus vor fi în conjuncţie, iar
Mercur abia ce se separara de sextilul cu Marte, oamenii îşi vor găsi noi preocupări. Aceste
preocupări sunt, de asemenea, tangente la un volum nou de informații, la un domeniu nou, la
cultură, la artă, la muzică, la poezie, la tot ceea ce ar putea să-l facă mai bun, mai corect, mai drept
şi mai frumos.
Toate aceste lucruri bune care vin spre noi ne întăresc caracterul şi ne conferă o mare
mobilitate în a ne exprima. De asemenea, având o accentuarea a zodiei Balanţă şi avându-l pe Soare
pe Nodul de Sud înţelegem că informaţiile pe care le purificam acum sunt cele care fac referire la
risipă şi la tendinţa de a desconsidera munca ori rezultatele ei. Balanţa nu acumulează, nu aduna,
doar împarte, distribuie, clasifică, face dreptate, dă fiecăruia cât are nevoie însă nu se gândeşte nicio
secundă la faptul că trebuie să pună deoparte bani albi pentru zile negre. Aici intervine rolul
tămăduitor al zodie Leu care de teamă să nu-şi piardă poziţia, importanța sau locul privilegiat pe
care-l are strânge tot felul de lucruri, iar multe dintre ele nici nu-i sunt necesare.
Astfel, sextilul Lunii la capul dragonului ne aduce în faţa unor argumente foarte bine
construite, credibile, unele dintre ele atât de credibile încât unii se vor mira cum de nu le-au văzut
atât de clar până acum. Observăm acum că o parte dintre planete se grupează sub forma unei serii
de triunghiuri minore ce au ca planete focar grupul de planete din zodia Balanţă. Nu se va gândi
nimeni la muncă pentru că zodia Leu nu este un semn care să depună efort simplu, de dragul
muncii, fără o motivaţie, ci doar pentru a avea garanţia gloriei. Cei care au garanţia gloriei muncesc
acum până cad, cei cărora li se promite că vor primi funcţii importante, că prin acumulările de acum
îşi vor asigura bătrâneţile vor face sacrificii până la limita maximă, însă nu la acest gen de
maturitate, de calcul sau de rezervă ori de acumulare ne-am referit aici. Vorbim aici despre o anume
dezordine care-i spune omului ca dacă nu acumulează nu va fi sigur în viitor. În felul acesta, arată
că gândeşte pesimist, că nu are încredere în evenimentele viitoare şi că toate relaţiile pe care le-a
hrănit până acum au fost doar diversiuni ale destinului sau exponate într-un raft care l-a distrat pe
spectator ori la şocat cu ineditul lor.
Ultimul aspect pe care Luna îl face înainte de a părăsi zodia Leu, este o conjuncției cu Lilith.
Ultima tentaţie va fi cea mai grea, ultima minciună va fi cea mai penibilă şi păguboasa, iar cea mai
mare cheltuială pe care am putea să o facem în această perioadă apare tot aici, adică în seara zilei de
18 octombrie pe conjuncţia Luna-Lilith sau la puţin timp de la împlinirea acesteia la grad perfect.
Lucrurile chiar dacă au o gravitate aparte, dacă sunt foarte importante sau dacă îl duc pe individ în
faţa unor episoade cu adevărat speciale pentru viaţa sa, pentru destinul sau, sunt încărcate de un
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factor de risc pentru că îl pun în fața situaţiilor neprevenite, iar el nu ştie ce să mai inventeze. După
cum vedem inventează numai soluţii expirate, care nu au dat rezultate în trecut sau dacă anterior au
impresionat acum nu se mai dovedesc eficiente. În felul acesta, descoperim că îndemnul acestei
luni, acela legat de inventivitatea pe care trebuie să o demonstrăm, se adresează în mod special
raporturilor sociale. Oamenii sunt siguri pe ei, pe patrimoniul lor, mult mai siguri decât au fost până
acum, însă nu sunt siguri că raporturile sociale pe care le au acum le asigura un viitor ori că vor
rămâne la fel pe mai departe. Tocmai de aceea se tem pentru ziua ce va veni şi obsedaţi de această
grijă îşi vor aduna fără ştire lucruri, obiecte, alte persoane, amintiri, vor face colecţii inutile şi în
felul acesta îşi vor distrage atenţia de la lucrurile esenţiale. Lucrurile esenţiale care vin spre noi
acum sunt descoperite în ultimul segment al acestui interval, atunci când Luna va trece în Fecioară.
Cu Luna în Fecioară şi prin sextilul dintre Soare şi Lilith oamenii vor fi mai atenţi la ceea ce
risipesc şi în loc să greşească prin acumulare sau risipă, prefera să se gândească de mai multe ori să
ţină tot mecanismul blocat până când își amintesc unde au pus cheia de la seif, care este codul de
acces sau în care ciorapi şi-au ascuns banii. Oamenii sunt mult mai atenţi cu această formă de
cheltuială, cu aceste acţiuni, sunt mult mai vigilenţi în ceea ce priveşte raporturile sociale şi asta se
întâmplă pentru că în 19 octombrie, când Luna din Fecioară devine fundal al acestui mod calculat
de a privi lucrurile, Jupiter şi Capul Dragonului se întâlnesc într-un sextil. Despre impactul acestei
relaţii am indicat la începutul analizei acestui segment şi doresc doar să subliniez că în ziua de 19
octombrie, în plus faţă de tot acest interval în care am văzut că trăim vremuri istorice, faptul că
Luna i se opune lui Neptun ne va spune că nu vom fi ajutaţi să înţelegem cât de importană este
această clipă. Momentul octombrie 2014 este unul de mare glorie pentru cei care nu şi-au risipit
energia, care nu au minţit, care au fost calculaţi sau care au depus tot efortul de care sunt în stare să
se depărteze de lucrurile rele, egoiste, negative sau periculoase pe care le-au acumulat de-a lungul
vieţii. A evolua înseamnă a păşi în Lumină, iar Lumina nu poate coexistă cu aceste reziduuri.
Împlinirea sextilul dintre Jupiter şi Capul Dragonului este un unghi foarte bun pentru devenirea
socială, dar în egală măsură expansiunea lui Jupiter din Leu hrăneşte şi aceste dorinţe ale sufletului
de a se extinde în zona în care activează. Cu alte cuvinte, nu privim aprecierea doar în plâns social,
ci şi în sfera subtilă, nu ne integram în noi structuri sociale, ci pe alte nivele energetice, reuşind să
obţinem prietenia fiinţelor remarcabile şi din noile relaţii pe care le construim să înţelegem că viaţa
se poate schimba substanţial. Sigur, în continuare există această componentă a risipei care ne vine
din zodia Balanţă şi unii din bucurie ar putea să povestească la toată lumea lucrurile care nu sunt
înţelese şi să-şi compromită o anume imagine socială fără a fi afectată această conjunctură sau
această devenire. Ei doar vor povesti şi dacă nu-şi vor alege foarte bine anturajul se vor face de râs,
dar asta nu-i va afecta pe viitor.
Finalul acestui interval pe care-l analizăm, adică implicit ziua de 20 octombrie aduce în
centrul atenţiei planetele individuale Venus, Marte şi Mercur în relaţii benefice cu Lilith, cu Jupiter
sau între ele, cum este spre exemplu sextilul dintre Venus şi Marte împlinit în dimineaţa zilei de 20
octombrie. Dacă ceea ce am traversat din 11 octombrie până acum ni s-a părut ca o furtună socială,
ni s-a prezentat ca fiind o frământare socială mult prea complicată şi prea mare pentru a o înţelege
sau pentru a ne considera parte din ea, acum, spre finalul acestui interval, când planetele individuale
vor să se împace cu Jupiter şi cu Lilith, adică cu protagonişti importanţi ai acestui teatru social,
oamenii se simt importanţi prin ceea ce au reuşit să salveze, prin relaţiile pe care le-au menţinut sau
prin bucuria pe care şi-o arata unii altora.
Ultima zi a acestui interval, chiar dacă va conţine de dimineaţă o opoziţiei dintre Lună şi
Chiron, aduce un anume disconfort fizic, starea psihică va fi bună şi ea va constitui un raport pentru
zilele următoare, acelea care vin spre noi în următorul interval și care vor debuta cu conjuncţia lui
Mercur cu Capul Dragonului, însă, de această dată, cu Mercur retrograd. Lucrurile care vin acum
spre noi au o evidentă componentă individualistă, în sensul că vin spre noi cu situaţii sau aminri
care ne încântă, dar care au integrate în ele un factor de eroare. Fie ne amuzăm că am pierdut
autobuzul, trenul său avionul, fie că am scăpat din mână un obiect foarte preţios pe care l-am stricat,
fie că nu ne-am controlat limbajul şi am spus lucruri pe care în mod normal nu le-am spune
nimănui. Toate aceste situaţii consolidează instituţia familiei, raporturile interumane, îi fac pe
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oameni să fie mult mai atenţi cu ceea ce spun, cu ceea ce gândesc, să se înţeleagă mult mai bine prin
toate aceste elemente care îi duc spre zona comună şi să le lase impresia că experienţele pe care leau avut în aceste 10 zile au fost importante pentru destinul lor însă este mai bine că au trecut.
Rămâne însă aceasta componentă a sextilului lui Jupiter la Capul Dragonului şi oricât de
bine s-ar simţi, oricât de destinşi ar fi oamenii nu pot uita că pentru a-şi păstra integritatea a trebuit
să-şi ascundă adevăruri importante, să se mintă unii pe alţii, să spună Nu! în situaţii disperate
pentru celălalt, să îşi impună acceptarea unui personaj negativ chiar dacă a trebuit să-i declare
altceva. Lucrurile au fost obligate să între pe acest făgaş şi tocmai de aceea orice formă de relaxare,
de destindere, de distracţie este privită ca un debuşeu şi ca o modalitate de a ne destresa. Prin
această modalitate de a ne destresa scăpăm de sub control lucrurile şi ne risipim prea mult. Dacă în
ultimele zile am făcut compromisuri, am minţit, am făcut lucruri care contravin propriei educaţii
pentru a păstra un bun, pentru a economisi, pentru a pune deoparte ceea ce consideram că avem
nevoie pe viitor, există riscul ca acum, în 20 octombrie sau prin planurile pe care ni le facem în
această zi, să risipim totul, să aruncăm totul pe geam ori să hrănim un vampir energetic ori să
pierdem banii la ruletă. Ceea ce se întampla acum, dacă vine spre noi cu avantajul câştigului imediat
sau cu eliberarea rapidă de o anumită tensiune, conţine un factor periculos, acela de a ne face să ne
pierdem multe din lucrurile pe care le-am câştigat cu mare efort până acum.
Aceasta este însă partea distractivă din tot acest interval şi tocmai de aceea ea trebuie privită
ca atare pentru că lucrurile esenţiale se desfăşoară după propriul program şi ele nu stau într-o
distracţie de moment. Este adevărat, că oamenii sunt înclinaţi să se risipească mult mai uşor pentru
că este accentuat acest stelium din Balanţă, câştiga mult şi pierd mult însă, faptul că Luna se află în
Fecioară în acest ultim segment pe care îl analizăm, ne face mai reţinuţi şi, mai mult, ne face mai
atenţi la câştigurile mici. În felul acesta, acest interval pe care-l analizăm şi care ne îndemnă să
inventăm tot felul de soluţii observăm că ne invită să ne protejăm relaţiile sociale. Trebuie să
înţelegem că dacă spre finalul acestui interval dăm dovadă de risipă prea mult, aceasta risipă va fi
mai puţin importantă pentru componenta personală, pentru că oricum valorile materiale acelea pe
care le acumulam acum în această perioadă nu ţin, ci compromit relaţiile sociale. Risipa aici se va
vedea, în raporturile sociale pe care le vom compromite, pierzând din vedere o nevoie pe care
trebuie să o satisfacem pe mai târziu. Dacă păstrăm şi acumulam nu păstrăm pentru noi, ci păstrăm
pentru a întreţine o relaţie ce se va dovedi foarte importantă în viitor.

A TREIA DECADĂ (21-31 octombrie 2014)
Inventivitate ce susţine viclenia
Integrare. Excentricitate. Uitare. Anturajul cere un probatoriu. Negocieri la limită. Avantaje
profesionale. Adevărul este ascuns. Suntem îndemnaţi să grăbim desfăşurarea unor etape. Îndoiala.
Se vinde şi se cumpără orice. Oscilaţie. Minciuni dulci. Inversiune. Ascunderea adevărului. Criza
în relaţii. Trădare. Toate evenimentele pe care le parcurg acum au ca ţinta manifestarea puterii.
Studiu. Învăţare uşoară. Greutate pe decizii. Se cere dreptate. Cucerirea piscurilor gândirii.
Tratative. Sancţiuni pe acţiuni săvârşite în august 2014. Oamenii se judecă unii pe alţii. Planuri cu
noile achiziţii. Întoarcere la pacea interioară ca o contragreutate la abuzul emoţional. Refuzul de
acum liniştii atrage ca sancţiune tulburări emoţionale.
Cea de a treia decadă a lunii octombrie se încadrează în aceeaşi directivă generală a lunii
care ne îndeamnă să ne îndreptăm către inventivitate şi să folosim acest element ca pe unul de
referinţă în aşa fel încât să ne construim o identitate specială, aceea care să ne confere o mai mare
libertate de expresiei sau o poziţie socială foarte solidă.
Intervalul 21-31 octombrie, adică ultima decadă a lunii octombrie, nu conţine evenimente
speciale, decât cele care se împlinesc în fiecare an, însă acestea au acum o manifestare neobişnuită
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care, suprapuse peste mesajul anterior, acela care a dat decadei anterioare un rol şi un rost cu totul
aparte, îl transformă într-unul reprezentativ pentru redresarea unui statut social sau pentru integrarea
individului spre o anume comunitate spre care tinde şi în care şi-a dorit cu mare insistenţă să intre.
În acest interval Mercur are un comportament uşor excentric pentru că va trece de două ori peste
Capul Dragonului, o dată în 21 octombrie, în mers retrograd, şi a doua oră în 30 octombrie, în mers
direct. Asta înseamnă că multe din situaţiile care se bazează foarte mult pe raporturile sociale, pe
negociere, pe diplomaţie, pe tact, pe echilibru absolut necesar anumitor demersuri sociale, oamenii
vor face apel la lucrurile care sunt foarte important sau definitorii pentru ei. În 21 octombrie vor
pretinde destinului mai mult, iar în 31 octombrie vor fi mai ponderaţi, mai liniştiți şi vor primi
exact ceea ce merită. De asemenea, centrul de putere se deplasează din Balanţă spre Scorpion. Este
vorba despre Soare şi Venus, iar Marte va trece în Capricorn, în sensul exaltării sale, schimbând
foarte mult vibraţia momentului în aşa fel încât unii care nu dispun de o memorie foarte puternică,
nici în privinţa informaţiilor, dar nici în cea a emoţiilor, să uite ceea ce li s-a-ntâmplat acum o
săptămână sau două săptămâni şi să considere că s-au întors din nou la muncă, efort, la griji, la
probleme sau au intrat într-o nouă etapă a vieţii în care trebuie să facă dovada cunoştinţelor, a
priceperii sau a eficienţei. Insistăm mult pe această ideea a unui probatoriu pe care trebuie să-l
oferim anturajului pentru a găsi cea mai bună soluţie acum, pentru a inventa una, dacă nu reuşim să
o identificăm în jur, implica, în acest interval, şi exprimarea acestora printr-o anumită viclenie pe
care foarte puţini vor fi aceia care şi-o vor ţine sub control.
Prima jumătate a zilei de 21 octombrie va fi dominată de tranzitul Lunii prin Fecioară, de
împlinirea unui careu între Luna și Marte şi, de asemenea, conjuncţia lui Mercur retrograd cu Capul
Dragonului. Caracterul revendicativ care vine spre noi în această jumătate de zi va fi explorat de-a
lungul întregului interval. Oamenii nu vor avea măsura, limită şi vor considera că dacă nu folosesc
acum această oportunitate pierd tot, casă, maşina, iubită, iubit, pierd toate avantajele pe care le obţin
prin ocuparea unui post sau anumite drepturi salariale. Vorbim aici despre anumite avantaje
câştigate cu forța sau prin negocieri la limită. Aceasta informaţie este susţinută pe de o parte de
careul lui Uranus care trece peste Coada Dragonului cu Pluton, aspect împlinit de an de zile care
participa la reconfigurarea lumii printr-o imensă transformare de conştiinţă, iar de partea cealaltă
avem trigonul lui Jupiter cu Uranus care are darul de a media opoziţia pe care Mercur o face cu
Uranus. Asta înseamnă foloase necuvenite, câştiguri prin speculaţii sau prin inginerii financiare.
Aceste avantaje pe care unii doresc cu mare insistenţă să şi le păstreze acum ţin de neputinţa de a
demonstra priceperea într-o meserie sau aceste avantaje de factură materială sau afectivă au fost
meritate pe deplin. Pentru a acoperi acest neajuns oamenii se arata vicleni, făţarnici, prefăcuţi sau
nu au curajul să spună adevărul în faţă.
În această primă jumătate de zi când Luna şi Marte sunt în careu oamenii vor fi nemulţumiţi
de toate experienţele de viaţă pe care le-au acumulat până acum. Vedem pe cer, prin implicarea
lunii şi a lui Marte, dar şi prin implicarea lui Junon sau a Soarelui cu Venus,o configuraţie numită
Aripi de pasăre care are pe exterior două sextile. Astfel, lucrurile care devin importante pentru
individ pun o mare greutate pe încrederea în sine pe experiențe de viaţă sau pe informaţiile care ne
rămân din tot ceea ce trăim sau parcurgem de-a lungul unei etape. Dorim să le integrăm
corespunzător, simţim că societatea ne îndeamnă să dăm un verdict, să obţinem rezultatele într-un
timp stabilit după un desfăşurător clar, însă nu dispunem de resursele necesare pentru că acum
suntem în afara unui ajutor clar. De teama de nu pierde de tot acest ajutor, de teamă că pe viitor să
nu trecem din nou prin aceleaşi episoade vom spune adevăruri trunchiate sau vor declanşa război
împotriva celui care vede mai clar, înţelege mai bine sau cunoaşte de la prima privire tot acest forfot
interior.
Mulţi vor folosi ca argument pentru a depăşi acest impas, dictonul scopul scuză mijloacele
însă aceasta nu va fi decât o scuză. Lună, în mijlocul zilei de 21 octombrie, va trece în Balanţă şi îi
va convinge pe oameni, prin configuraţia la care participă, că problemele cu care se confruntă sunt
de maximă urgenţă şi reparându-le pe aceste să nu facă altceva decât să menţină un mecanism care
le va garanta până la urma succesul. Acesta se adresează atât zonei private cât şi celei publice însă
nemulţumirea și dramă, durerea sau dezordinea cea mai mare ar putea să se localizeze mai mult la
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nivelul vieţii private. Acolo apar îndoielile cele mai mari, acolo individul îşi trăieşte drama cea mai
puternică şi numai ceea ce ar putea să fie pusă într-o poziţie să nu poată demonstra dacă merită sau
nu, mai ales că ori i s-a pus în vedere ori a dedus din alte surse că dacă nu se ridică la nivelul
aşteptărilor atunci lucrurile vor fi schimbate. Acest mesaj este susţinut de conjuncţia lui Mercur cu
Capul Dragonului, în situaţia în care Mercur este retrograd, aducând în centrul atenţiei temeri mai
vechi, dar şi probleme de comunicare mai vechi, puse acum într-un context nou.
Careul Lunii cu Pluton înseamnă de fapt şi opoziţia Lunii cu Uranus şi în ziua de 22
octombrie oamenii vor fi constrânşi să se comporte ca şi cum sunt la piaţă, la o licitaţie de sclavi sau
undeva într-o hală imensă unde nu se vând produse vegetale sau obiecte, ci fiinţe. Vor fi tentaţi să
analizeze oamenii după cunoştinţele pe care le au, după cât de multe le pot oferi şi greşesc foarte
mult lăsându-se în voia acestei atitudini considerând că este necesară. Ea nu este necesară, ci este
expresia unei viclenii pe care nu o mai pot ţine sub control. Opoziţia Luna-Uranus înseamnă
nesiguranţă, iar careul Lunii cu Pluton înseamnă teama. A fi nesigur într-un moment în care îţi este
teamă înseamnă a fi vulnerabil în fața unei acţiuni. Acţiunea în faţa căreia suntem vulnerabili acum
ar putea să vină din faptul că în noaptea de miercuri spre joi, adică de 22 spre 23 octombrie, Lună şi
Mercur vor fi în conjuncţie şi la puţin timp de la acest eveniment Luna va trece prin Coada
Dragonului iniţiind un nou ciclu draconitic. În acest moment Soarele se afla pe gradul anaretic din
Balanţă şi retrogradarea lui Mercur, sentimentul de oscilaţie sau tendinţa negativă de a pune pe
umerii altora propria răspundere, ce vine din gradul anaretic din Balanţă, traversat de Soare, va face
din ziua de 23 octombrie, în special prima jumătate a zilei, un interval periculos şi complicat. Luna
va încerca să mai tempereze puţin din această teamă de lucruri hotărâte deja, împlinind un sextil cu
Jupiter. În realitate acest sextil nu va face decât să semene cu o consolare, cu atingerea umărului
unui cunoscut atunci când i se spune Stai liniştit. Va fi bine! deşi nimănui nu ştie care este
perspectiva lucrurilor, nimeni nu va şti dacă va fi cu adevărat bine sau nu. Gradul anaretic din
Balanță reprezintă pentru relaţii un element extrem, de negativ aşa cum reprezintă pentru pornirile
personale, pentru intimitate în general gradul anaretic în Scorpion. Situaţia nu este deloc pozitivă
pentru că cu cât ne apropiem mai mult de finalul tranzitului Lunii prin Balanţă şi Venus îşi încheie
tranzitul sau prin Balanţă, trecând în Scorpion şi a doua parte a zilei de 23 octombrie va fi dominată
de gradul anaretic al lui Venus în Balanţă, adică confruntarea cu o altfel de problema, o altfel de
minciună, o altă formă de agresiune sub stindardul adevărului absolut sau a dreptăţii absolute.
În realitate, aceste zile de Balanţă (Luna în Balanţă) când avem de-a face şi cu două
importante schimbări de vibraţie (Soarele şi Luna trec în Scorpion) sunt ipostaze de mare apăsare
sau de dezordine afectivă. Ceea ce va fi foarte clar şi la vedere va lua înfăţişarea unei inversiuni,
însă nu pentru a da curs unor porniri ascunse în suflet, ci pentru a scunde un lucru care este foarte
evident, iar asta nu înseamă altceva decât a ada curs unei viclenii sau a arăta tuturor că lupul părul
îşi schimbă, dar năravul ba.
Trecerea în Scorpion a celor trei grații (Soarele, Venus şi Luna) chiar de se produce pe rând
are un puternic efect asupra psihicului. Avem de-a face şi cu Lună nouă în 24 octombrie împlinită în
noaptea de 23 spre 24 octombrie, iar asta vă înseamna contactul cu o putere nouă. Unii vor primi
un răspuns favorabil care îi va face să sară în sus de bucurie, iar alţii, la capătul celalalt, vor primi
veşti proaste care îi vor destabiliza puternic. În general, lucrurile au o evidență pozitivă în această
perioadă, un luciu aparte, o strălucire frumoasă care atenuează din aspectul amplu grav al dinamicii
întregii luni, şi chiar dacă greutatea care apasă pe umerii individului prin decizie bună sau rea este
puţin cam mare, lucrurile, pentru că aceasta tripla conjuncţie care are loc la început Scorpionului
devine şi focar într-un triunghi minor la care participa şi Marte şi Lilith, înţelegem că tot răul merge
spre bine şi că toate aceste elemente negative care au venit spre noi în zilele de Balanță (Luna în
Balanţă) acum pot fi transformate, sublimate sau orientate către un scop pozitiv. Acest scop pozitiv
este inventat, el nu este predispus de planete, ele doar relaxează puţin atmosfera sau selectează
prioritățile în aşa fel încât îi spune individului Toată energia pe care o ai nu o mai foloseşti pentru
10 activităţi, ci doar pentru două. Asta ar înseamnă o grea sarcină pentru cei care sunt
dezorganizaţi, care preferă să facă foarte multe lucruri pentru a nu se plictisi, însă cei care sunt
disciplinaţi, care iubesc munca şi care respectă rezultatul bine făcut, indiferent că-i aparţine sau că
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este obţinut de altcineva vor avea o perioadă foarte puternică şi verifică. Caracterul negativ ar putea
să vină din faptul că acest moment de Lună nouă se suprapune peste demersuri ample, sociale, care
au un accent grav şi care sunt tangente la sentimentul separării de grup sau de distrugere. Vorbim
aici despre careul pe care Luna îl poate împlini la Junon, adică vorbim despre criza în relaţii, despre
neîncrederea în cineva din anturaj sau într-un lider.
Junon este în Leu, iar Jupiter are în continuare un cuvânt de spus trimiţând mesaje către
gruparea de planete care apare acum pe un segment din Balanţă şi pe celălalt din Scorpion. Dacă
facem trimitere către subminarea autorităţii unui lider, am exagera, însă în direcţia aceasta se
îndreaptă. Este adevărat că există suficient de mult timp încât această tendinţă să se şi finalizeze
însă primele etape sunt în direcţia aceasta, iar cei care cunosc foarte bine paşii subminării paşii
autorităţii cuiva vor înţelege că ceea ce se întâmplă în zilele de 24 şi de 25 octombrie sună a
linguşeală care, aşa cum ne învaţă proverbul, nu reprezintă altceva decât începutul trădării.
Elemente benefice ale zilei de 25 octombrie sunt, în general, axate pe conjuncţia Soare-Venus pe
Scorpion. Venus în Scorpion este în exil (trăsătură negativă), Luna în Scorpion este în cădere
(trăsătură negativă), Soarele nu are o calitate specială în acest semn decât că devine exponentul
dorinţei de putere. Întâlnirea a celor trei elemente pe zodia Scorpion acum, la începutul acestui
tranzit, nu înseamnă ceva rău pentru că primeşte un trigon de la Neptun şi toate elementele care par
dezordonate, care par construite pentru a răscoli adâncimile sufletului său pentru a nemulţumi pe
zonă publică, printr-o nedreptate sau un abuz de putere, sunt sublimate prin concepte morale sau pur
şi simplu asimilate de comunitate şi puse pe seama altor conjuncturi, ceea ce este rău spunem că aşa
ne-a fost dat de sus, iar ceea ce este bun că am meritat. Asta se va întâmpla doar acum, la începutul
tranzitului planetelor prin această zodie pentru că mai târziu, când planetele se vor răsfira, se vor
depărta unele de celelalte, când intensitatea energia se va rarefia, iar trigonul pe care Neptun din
Peşti îl va trimite către această zodie se va slăbi oamenii vor înţelege că de fapt toate evenimentele
pe care le parcurg acum au ca ţinta manifestarea puterii. Lucrurile se desfăşoară în ascuns.
Sentimentele sunt ascunse, demersurile sunt ascunse şi intenţiile, iar aceste elemente vor avea o
manifestare foarte stranie undeva în prima decadă a lunii noiembrie, atunci când Soarele şi Venus se
apropie suficient de mult de Saturn şi când se va concretiza prin evenimente, prin declaraţii, prin
lucruri stabilizate printr-un act administrativ sau printr-o declaraţie politică anumite elemente
negative care au fost puse la cale încă din august. În luna octombrie au trecut printr-o transformare
stranie, au dat semne că se transformă că se schimbă, că se îndreaptă către o altă finalitate, însă
atunci când Saturn îşi va pune amprentă pe aceste energii personale agresate mesajul va reînvia în
aspectul său negativ şi toate aceste elemente periculoase care au fost puse la cale încă din august şi
de care Lilith este direct răspunzătoare, prin compromiterea energiei jupiteriene vor fi explorate la
maximum şi transformate în evenimente.
Acum trăim frumuseţea de a ajuta şi de a fi ajutaţi, de a beneficia de un cadru care nu are
clar o informaţie, un mesaj care nu se declară încă de pe acum împotriva cuiva şi care permite
manifestarea oricăror tipuri de acţiuni. Dacă pentru unii a-şi suprima sentimentele înseamnă a-şi
îndrepta această energie către studiu, atunci această perioadă reprezintă una extrem de benefică
pentru a învăţa, pentru a acumula noi cunoştinţe sau a trece cu brio anumite examene. Dacă pentru
unii a se adânci în interior, înseamnă a se confrunta cu lucrurile de care fug, cu drame afective, cu
frustrări cu nemulţumiri, cu orgolii, cu vanităţi, cu invidii, atunci această perioadă, aceste zile de
Scorpion (din primele minute ale zilei de 24 octombrie până în dimineaţa zilei de 26 octombrie)
reprezintă o perioadă de frământări interne, de dureri fizice, dureri sufleteşti, de stări proaste din
care să se vadă foarte uşor că individul îşi trăieşte drama de a nu se simţi iubit de nimeni. A explora
prea mult această atitudine înseamnă a hrăni complexe de inferioritate care nu au fost rezolvate
până acum. Unii poate nici nu ştiu că le au, alţii le-au ascuns cu bună ştiinţă şi trăind intens drama
că în această lume nu există prieteni, dragoste, sacrificiu, nu există compasiune, înţelegere, ci doar
negoţ, doar comerţ, doar luptă pentru supravieţuire, atunci când vor simţi că puterile le scat
(tristeţea îl secătuieşte pe om de energie, optimismul îl încarcă) va ajunge să creadă că aceasta este
o fază de moment, ci este un stadiu pe care-l are.
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Ziua de 25 octombrie, când Luna va fi în careu cu Jupiter şi în conjuncției cu Saturn, pe baza
nemulţumirilor individuale, problemele de factură socială se vor acutiza, în special în a doua parte a
zilei când lucrurile par să fie scăpate de sub control la modul concret adică să se producă tot felul de
inversiuni, de fenomene ciudate în curgerea apei, în instalaţiile care folosesc focul sau cele care
reglează sau distribuie căldură. Lucrurile prin implicarea Lunii în careul pe care Jupiter şi Saturn îl
împlinesc de pe zodiile de putere pot duce la explozii şi la pierdere de bunuri în urma acestui
episod. Ziua de 25 octombrie mai conține un eveniment important si anume ipostaza în care Mercur
revine din retrogradare. El deja a comportat o deplasare de aproape jumătate din zodia Balanţă, însă
nu aceasta va fi problema zilei de 25, zi faptul că Marte va trece pe ultimul grada al zodiei
Săgetător, pe gradul anaretic, punând o mare greutate pe deciziile pe care Mercur, abia revenit după
trei săptămâni de rătăcire, trebuie să le adopte. Astfel, avem de-a face cu o trece de la Scorpion la
Săgetător, prin impactul Lunii cu tot cu probleme pe care le-am avut anterior. Zilele de Scorpion au
fost foarte dificile şi complicate sau benefice pentru un segment destul de restrâns al populaţiei,
aceia care iubesc muncă sau respectă rezultatele. Pentru că mersul societăţii nu este acela de a
respecta munca, ci, dimpotrivă, de a-l folosi ca pe un mijloc de îmbogăţire și de a-i ştirbi acesteia
caracterul ocult, de a sublima un nivel şi de a-l duce pe un individ pe o treaptă superioară, cei mai
mulţi dintre oameni, vor privi tranzitul Lunii prin Scorpion ca pe o imensă dramă. Ceea ce se
întâmplă în ziua de 25 octombrie va fi definitoriu din acest punct de vedere pentru că Luna, prin
conjuncţia cu Saturn şi careu cu Jupiter, devine legiuitor fără să ştie, fără să aibă claritatea necesară
sau fără să dispună de obiectivitatea care îi este cerută în situaţiile de genul acesta. Astfel, având
această greutate, născută din complicaţii sau din refuzul binelui, trecerea lui Marte pe ultima parte a
zodiei Săgetător va complica lucrurile prin nevoia de a ne face dreptate. Deci nici nu suntem
interesaţi de echidistanță, nici nu avem un caracter pozitiv în sfera sentimentelor sau a gândurilor,
dar dorim să facem dreptate, dorim să convingem auditoriul, că suntem obiectivi şi că nu
nedreptăţim pe nimeni prin deciziile pe care le adoptăm. Iată deci cum inventăm acum o soluţie
pentru a ne duce mai departe viclenia, făţărnicia sau o anumită doză de nesinceritatea pe care
urmărim să o ascundem faţă de anturaj.
Tot ceea ce apare în ziua de 26 octombrie, în special în prima parte a zilei, ia înfăţişarea unei
revolte. Această revoltă va fi cosmetizată, va fi îmbrăcată într-un spirit justiţiar, va fi susţinută de
trimitere la legi, decrete, ordine sau un regulament intern, la lucruri care au fost încălcate ori la
acele reguli de bun simţ pe care oamenii doresc să le respect pentru a le integra în specificul lor.
Unii se vor folosi de această energie pentru a se răzbuna, pentru a se arăta puternici şi prin această
putere doresc să obţină pe ultima sută de metri un avantaj. Cei care cunosc astrologie şi ştiu că în
mijlocul zilei de 26 octombrie Marte trece în Capricorn ar putea să aibă un motiv, însă ceilalţi
acţionează mai mult intuitiv şi în loc să se arate înţelepţi cu toate lucrurile pe care le-au asimilat
până acum, să arate că efortul pe car le-au făcut, mişcarea corpului, a minţii, deplasarea
sentimentelor în tot felul de zone iau înnobilat, iar ei vor arăta că se simt obosiţi, împovăraţi sau
năpăstuiţi de soartă.
În realitate, acest grad anaretic din Săgetător va face casă bună cu mesajul pe care am văzut
că l-a lansat trecerea Lunii prin Scorpion în intervalul indicat. Astfel, trecerea lui Marte în
Capricorn va lua înfăţişarea unei necesităţi noi. Oamenii vor fi obosiţi în după-amiaza zilei de
duminică, se vor simţi bolnavi, se vor izola, vor căuta să-şi oblojească rănile şi să stea doar în
prejma fiinţelor care sunt deosebite, care sunt remarcabile ori care ar putea, prin nivelul înalt de
conştiinţă, să-i înnobileze cu gânduri bune, cu sentimente pozitive adică cu tot ceea ce ar fi trebuit
să acumuleze şi ei în ultima perioadă şi nu s-a-ntâmplat. Sigur această înclinaţie către destindere
către soluţie, către inventarea unor instrumente de refacere, de deconectare sau de revitalizare
constituie doar o etapă intermediară pentru cei mai mulţi dintre noi. Adevăratele acţiuni, adevăratele
intenţii încep să iasă la lumină pentru că, începând de azi, Venus se depărtează de Soare şi cu
fiecare zi, intenţiile oamenilor voi fi din ce în ce mai individualizate, mai rigide.
Astfel, trigonul pe care Luna şi Junon îl împlinesc în seara zilei de 26 octombrie reprezintă
doar un alint al vieţii, ipostaza în care oamenii, poate sub influenţa alcoolului sau sub influenţa
bucuriei reîntâlnirii îşi spun lucruri foarte frumoase pe care apoi nu le mai recunosc. A doua zi
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însemând 27 octombrie, când Luna pare să se apropie de finalul tranzitului său prin Săgetător. Ea va
trece în Capricorn, abia în 28 octombrie, în mijlocul zilei, timp în care va oferi un fundal interesant
pentru două trigoane deosebit de pozitive şi înălţătoare pentru această perioadă. Este vorba despre
trigonul Venus-Neptun şi trigonul Soarelui cu Neptun. Lucrurile acestea care vin spre noi acum iau
înfăţişarea unor semnale speciale. Oamenii sunt încurajaţi să se exprima, o fac şi văd că pe viitor nu
ar fi rău ca să-şi dezvolte într-un cadru mult mai larg acest mod de a simţi sau de a se raporta.
Vorbim aici de trigonul Lunii cu Uranus, adică libertate de expresie, dar şi de sextilul lunii cu
Mercur, adică ajustarea limbajului, pentru a-l exprima într-un mod elegant, corect, distins sau bogat
în detalii. Sextilul Lunii la Capul Dragonului care se împlineşte în a doua parte a zilei de 27
octombrie ne vă aduce în faţa acestor situaţii cu titlul informativ.
Oamenii care ne ies în întâmpinare acum, care ne implică în tot felul de conjuncturi pozitive
nu vor avea tot timpul această calitate în preajma noastră şi nici nu este indicat. Ei vin doar cu
informaţia de acum, ei doar marchează acest moment sau ne arată că se poate trăi şi altfel, că se
poate coabita, chiar cu elemente negative dacă fiecare îşi îndreptă acţiunile de transformare către
alte zone, nu unii către alţii, atunci când binele doreşte să transforme răul şi invers apare războiul,
conflictul, însă acum pe tranzitul ultimului segment din Săgetător de către Lună şi pe primele grade
din capricorn parcurse de Marte (exaltare) avem de-a face cu o pace neobişnuită. Chiar dacă
oamenii sunt egoisti ei îşi ţin aceste porniri în interior, când ies pe zonă publică, sau când se
îndreaptă unul către celălalt ei devin calmi, liniştiți, pozitivi sau arată că se pot înţelege.
Partea negativă vine din faptul că Chiron nu-i ajută pe aceştia să-şi extindă orizontul
preocupărilor, în așa fel încât să-şi dea seama în viitor când vor mai trece prin situaţii de genul
acesta. Adică să înţeleagă că dacă ipostaza de acum doar îi informează cam când ar fi următoarea
ipostaza care va marca existenţa individuală cu o schimbare categorică. Nu se ştie când se va
întâmpla şi mulţi nici nu se vor preocupa foarte mult pentru că va prima înclinaţia către emoţie
pozitivă sau către a surprinde psihologia comportamentală, a acumula informaţii despre caracterul
oamenilor, dar într-un mod plăcut, deconectant şi profund. Până şi tentaţiile vor părea în mâinile
celor care vor să se înţeleagă bine să vină unii către alţii cu inima deschisă instrumente de
autocunoaştere sau de progres. Va exista şi o picătură de minciună în tot acest joc pentru că nu toate
lucrurile sunt dintr-odată foarte bune şi frumoase, ci absența agresiunii directe reprezintă semnul că
oamenii pot convieţui fără să se lupte în implicit sau pot să piardă cu demnitate.
Când Marte trece în Capricorn spiritul său războinic se mută într-o alta sfera, el devine
luptător pentru cunoaşterea sa, pentru înţelegerea sa, el aprofundează zonele sufletului şi doreşte să
cucerească piscurile spirituale, morale, ale gândirii mai mult decât să cucerească ceva concret în
această lume. Se spune că Marte în capricorn este o poziţie foarte favorabila însă ea are şi o
componentă negativă, aceea care îl îndeamna pe individ să se izoleze, convingându-l că numai aşa
poate progresa. Ceea ce predispune acum, picătura de pace care o aduce în acest context agresiv va
fi deconectantă, plăcută şi relaxantă şi îi va încuraja pe oameni să se liniştească, să se tempereze, să
vină la masa tratativelor şi să rezolve foarte multe lucruri prin dialog. Atunci când vorbesc liniştiți,
calmi, când oamenii nu se agresează unii pe alţii, nici direct şi nici implicit, câştigul este mult mai
plăcut, iar înfrângerea este mai puţin dureroasă.
Această linişte şi această pace, nu vine însă în mod haotic. În continuare, traversam o
ipostază in care Uranus este un opoziţie cu Mercur şi limbajul nu este cel mai potrivit, ba
dimpotrivă suntem invitaţi acum să spunem lucruri pe care nu am vrut să le recunoaştem în altă
situaţie. Este vorba despre lucruri pe care le-am făcut în ultimele trei săptămâni, adică în perioada
de retrogradare a lui Mercur. Atunci am spus lucruri necuviincioase, am gândit greşit sau am
acţionat sub impulsul unei decizii, a unei hotărâri luată la nervi. Acum, când lucrurile sunt
temperate când elementele importante pentru viaţa personală sunt aşezate la masa tratativelor şi
nimeni nu ţipa, nimeni nu se isterizează, nu ridică nimeni nici tonul şi nici mâna, Mercur va reuşi să
spună lucrurilor pe nume, va reuşi să câştige atenţia celor din jur şi ne oferă în acest moment de 28
octombrie premizele ca anumite situaţii conflictuale generate de termen, cuvânt, traducere proastă
sau mesaj transmis greşit să se repare într-un mod favorabil pentru ambele părţi. Vorbim aici despre
faza ascendentă a conjuncţiei dintre Mercur şi Capul Dragonului cu Mercur direct care se va împlini
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pe 30 octombrie şi care ar putea să aducă soluţionări reale ale problemelor, nu aşa cum am invocat
pe 21 octombrie cu pretenţii prea mari.
Trecerea Lunii în Capricorn şi împlinirea conjuncţiei dintre Lună şi Marte în după-amiaza
zilei de 28 aduce un moment de nemulţumire exprimat în acelaşi ton, aşa cum a fost şi în ziua
anterioară în mod paşnic, liniştit sau lipsit de pericol. Momentul acesta de explozie seamăn mai
curând cu o ipostază de conştientizare. Individul ia contact cu o informaţie ascunsă, o gândeşte
corect, o gândeşte echilibrat, o aprofundează şi își dă seama de cât de periculoasă a fost acţiunea
care a ascultat de această idee eronată. Acum aprofundează şi rezultatul este altul, dar dacă nu ar fi
fost într-o stare liniştită, dacă nu s-ar fi temperat, dacă nu ar fi beneficiat de acest context care
linişteşte lucrurile, atunci decizia sa ar fi fost explozivă şi ar fi făcut trimitere la ameninţări sau
anumite promisiuni de factură negativă pe care ni le-am făcut în august 2014.
Spre seară, când Luna din Capricorn, va fi în sextil cu Neptun, aceasta temere se stinge şi
emoţiile trec într-un alt plan. Individul se va menţine calm liniştit şi va dori să puncteze această
ipostază inedită de calm, linişte, deconectare ori de liniştire a unor demersuri pe care nu am fost în
stare să le vedem niciodată aşa. Atunci va prefera să facă o fotografie, să trimită un email, să
vorbească la telefon, să facă o declaraţie sau să scrie într-un carneţel personal, anumite impresii
peste care să revină în viitor. Lucrurile acestea care se întâmplă vor fi benefice până în mijlocul zilei
de 29 septembrie când Luna va trece prin careurile cu Uranus, Mercur şi Axa Dragonului. Apar
grijile profesionale, cele care sunt administrate mult mai bine într-o stare dinamică, poate chiar
agitată şi în acest moment, adică în special în a doua parte a zilei de 29 octombrie, cei care lucrează
foarte bine sub stres, care dau randament maxim sub presiune vor reveni la starea de agitaţie pe care
au lăsat-o pentru câteva zile şi vor dori să recupereze ceea ce au pierdut. Unele lucruri sunt orientate
greşit pentru că temperamentul coleric sau acţiunile foarte dinamice, dure, cu Marte în Capricorn nu
dau niciodată rezultat. Marte în Capricorn ne îndeamnă să ne gândim de mai multe ori, să fim
liniştiti şi niciodată nu da randament atunci când lucrează sub cronometru sau când este grăbită întrun mod necuviincios. Vor fi însă oameni care vor dori să se întoarcă acum la modul lor de acţiune şi
aceştia vor ştirbi puţin din impresia generală pe care au făcut-o anterior.
În noaptea de 29 spre 30 octombrie când Mercur şi Capul Dragonului vor fi în conjuncţie se
va produce o stabilizare a impresiilor pe care le-am făcut în ultimele trei zile. Astfel, dacă lucrurile
sunt scăpat de sub control, dacă oamenii ridică din nou tonul, dacă tipa, dacă şeful de echipa aruncă
cu şpaclul, găleata sau cu pixul după subalterni, dacă şeful ameninţă din nou cu concedieri, dacă
lucrurile intra din nou în acel firesc pe care l-am tot parcurs până în 27 atunci destinul dă seme că se
răzgândeşte şi recompensa individului promisă acum câteva zile va fi trecută pe la preselecţie, va fi
reevaluata sau ştirbită din start, ca o sancţiune aplicată individului care nu înţelege că anumite
lucruri trebuiesc rămase aşa. Sigur, din nou asistăm la o inversare a direcţiei contextului astral
pentru că acest mesaj, această invitaţie la calm şi linişte, trebuia să fie un exemplu pe care, în viitor
oamenii să-l reproducă, nu să se menţină în desfăşurare. Însă oamenii se judecă între ei după
impresiile pe care le au. Toţi au avut impresia că lucrurile raman aşa şi văzând că nu rămân se
judecă unii pe alţii întrebându-se de ce s-au totul este schimbat.
În realitate, contextul astral îi îndeamnă spre această direcţie şi cei care sunt maturi,
înţelepţi sau care iau lucrurile în simplu nu le privesc prin caracterul lor dramatic sau complicat, vor
accepta starea de fapt a lucrurilor, gândindu-se că atunci când va fi cazul schimbarea se va produce
în mod iremediabil şi lucrurile nu trebuiesc forţate. În felul acesta, ipostază de 30 octombrie, când
Mercur şi Capul Dragonului se întâlnesc într-o conjuncţie, ar putea să aducă celor înţelepţi un imens
beneficiu, acela pe care s-au tot străduit să-l tot obţină de-a lungul lunii octombrie.
După aşteptări de aproximativ o lună, după ore întregi de anticamera sau de discuţii
interminabile, lucrurile s-au schimbat, se primeşte un rezultat, iar acesta este unul cât se poate de
bun. Pentru că dimineaţă zilei de 30 octombrie aduce un sextil între Luna şi Saturn, iar rezultatul
acesta nu zboară sub formă de informaţie, ci va fi stabilizat, declarat, spus în mod deschis, public,
în aşa fel încât să confere individului o anume stabilitate, care să-l mulţumească sau să-i poată oferi
un alt ritm de lucru pentru a avea în cele din urmă un randament mult mai bun.
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Trecând în Vărsător, Luna aduce o schimbare de vibraţie. Lucrurile care au fost câştigate
până în mijlocul zilei de 30 octombrie vor rămâne câştigate, cei care speră că acestea, dacă întârzie
să apară undeva spre după-amiaza zilei de 30 sau mai târziu, se înşeală pentru că trecerea Lunii în
Vărsător în 30 octombrie aduce în primul rând o opoziţie a Lunii cu Junon, dar nu doar atât, ci şi
împlinirea Primului Pătrar. Acesta se constituie ca un fundal pentru împlinirea careului dintre Venus
cu Junon. Lucrurile par să se complice prin mesajul pe care îl transmite individul, prin mândria pe
care o afişează, prin nemulţumirea care stă la baza unor ameninţări pe care ar putea să le facă în
momentul în care rezultatul nu-i vine. Priorităţile se schimbă indiferent de rezultatul care vine până
în dimineaţa zilei de 30 pentru că dacă este bun mândria unui succes va deranja, dacă nu este bun,
aroganța şi îndrăzneala îl vor îndeamna pe individ să acuze sau să se vadă nedreptăţit în mod
special, în aşa fel încât să ameninţe prea mult, prea tare sau necuviincios.
Ulterior acestui episod complicat ziua de 31 octombrie se va desfăşura într-un ton
ambivalent. Cel care este nemulţumit îşi va explora nemulţumirea gândindu-se unde a greşit sau
gândindu-se prea mult la planul său de răzbunare, iar cel care a câştigat îşi va face planuri ce va
face cu noul salariu sau cât de mult se va bucura atunci când va fi acceptat întru-totul în noua
structură spre care s-a orientat.
Aşa după cum constatam şi acest al treilea segment al lunii octombrie ne îndreaptă către
necesitatea de a inventa tot felul de soluţii pentru a face faţa unor situaţii cu adevărat spectaculoase
care vin spre noi. Dacă în luna anterioară am fost luaţi prin surprindere cu elemente intense,
negative sau unele foarte pozitive, acum, când numai bine ne-am obişnuit cu stresul, imediat cum
Marte intră în Capricorn avem câteva zile de linişte suspectă, de sentimente adânci, de declaraţii de
sinceritate ori de înclinaţie spre nonviolență. Toate aceste lucruri, chiar şi acum, şochează, şi pentru
a face față, pentru a nu arăta că suntem surprinşi ori pur şi simplu pentru a le gestiona așa după cum
credem de cuviinţă vom da dovadă de caracter necuviincios, adică vom fi vicleni, făţarnici sau nu
vom spune adevărul complet îl vom disimula, îl vom prezenta într-o varianta proprie ori vom cere
prea mult din partea destinului în ideea că dacă vom primi vom acoperi toate aceste elemente
negative de caracter printr-o agitație socială sau prin haos. Hotărându-se pe această direcţie a
ascunderii sau haosului este direct să fim surprinşi în zilele în care Marte traversează primele grade
din Capricorn pentru că nu ne aşteptăm absolut deloc la această întoarcere la pacea interioară, la
linişte sau la nonviolentă.
Inventivitatea în acest interval trebuie
să ne aducă la masa tratativelor, să
descoperim că se poate câştiga timp prin
progres, prin pace prin schimb de informaţii,
fără acuzaţii, fără intimidări sau fără abuzuri
emoţionale. Putem să invocam aici această
situaţie ca fiind foarte importantă însă ştim
foarte bine ca lumea este plină de tot felul de
personaje penibile, care trăiesc foarte bine,
explorând această latură a abuzului emoţional.
Ei câştigă bani, atenţie, câştigă putere şi nu
vor dori să renunţe la rolul şi privilegiile pe
care le au. Nu contează ce-şi doresc ei,
important este ca întoarcerea către liniştea de care avem parte în acest interval reprezintă un
avertisment, un exemplu de atitudine la care ne vom întoarce peste câteva luni sau ani de zile. Cine
nu memorează corespunzător acest moment, cine nu-şi lăsa sufletul să fie hrănit de toate aceste
lucruri minunate, cine nu ascultă liniştea universului care coexista cu zumzetul şi agitaţia fiinţelor
care doresc să-şi strige peste tot nefericirea va trăi la momentul respectiv peste câteva luni sau ani
de zile un adânc moment de derută şi nu va şti asupra cărui eveniment să se întoarcă pentru a se
reechilibra.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

225

NOIEMBRIE
DĂRUIRE
REPERE ISTORICE NEGATIVE

REPERE ISTORICE POZITIVE

· 1760 – Odată cu dezvoltarea plantațiilor în America se
dezvoltă negoțul cu sclavi și al negoțului triunghiular care
leagă porturile europene, coasta africană și America.
Negustrorii cumpărau sclavi de la căpeteniile africane,
oferind în schimb rachiu, podoabe fără valoare sau puști.
Sclavii erau transportați în America în condiții de igienă
înspăimântătoare. Apoi, negustorii se întorceau în Europa
umplând calele vaselor cu produse tropicale.
· 28 iunie 1940 - Basarabia și Bucovina de Nord trec în
administrarea Uniunii Sovietice. Imediat după ocupaţie a
început exterminarea românilor: arestaţi, împuşcaţi, torturaţi,
deportaţi în Siberia, supuşi foametei provocată de regimul
bolşevic. Între 1940 şi 1950, conform recensămintelor oficiale
efectuate de autorităţile ruseşti, o treime din populaţia
românească a dispărut; de la 3.200.000 în 1940, au mai rămas
doar 2.229.000 în 1950 .

· 1604 – Întemeierea Templului de aur din Amritsar,
principalul sanctuar al sikhismului.
· 1798 – Cu prilejul campaniei lui Bonaparte începe
studierea științifică a Egiptului.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
1. Legendele dacilor liberi – Felix “„Când se va întoarce Deceneu?”, l-am întrebat pe Felix
Crainicu, Cristi Ionita
Crainicu. Întoarcerea lui Deceneu e o metaforă, mi-a răspuns
el. Şi totuşi..., insist eu, ca un copil căruia nu i s-a spus tocmai
sfârşitul poveştii. Deceneu se va întoarce atunci când vom fi
pregătiţi. Eu îmi doresc şi vă doresc să fim martori la această
întoarcere., dar pentru ca asta să se întămple, e nevoie de
credinţă. Atât şi nimic mai mult.”
(Aurora Pețan)
2.Cel mai iubit dintre pământeni –
“Cel mai iubit dintre pământeni (1980) este ultimul roman scris
Marin Preda
de Marin Preda. Romanul este o frescă complicată a României
comuniste și prezintă ororile din epoca stalinistă. Cartea a trecut
de cenzura comunistă datorită atitudinii naționaliste și
antisovietice din timpul lui Nicolae Ceaușescu.
Cartea a fost ecranizată în 1993, în regia lui Șerban Marinescu și
cu Ștefan Iordache în rolul lui Victor Petrini.”
(ro.wikipedia.org)
UN FILM...
Valkyrie (2008) – regie Bryan Singer
(Tom Cruise, Carice van Houten,
Kenneth Branagh, Bill Nighy, Tom
Wilkinson)

“Acţiunea se petrece în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, în care colonelul SS Claus von Stauffenberg, proaspăt
întors de pe frontul din Africa, organizează împreună cu un grup
de ofiţeri german, un complot pentru asasinarea lui Adolf Hitler,
încercând să preia controlul Germaniei pentru a opri războiul.
Operaţiunea purta numele de cod: Valkyrie, o situaţie de
urgenţă menită a fi folosită în ultimă instanţă în cazul revoltei
împotriva guvernării naziste. Acest plan a fost modificat de către
conspiratori, pentru a asigura succesul, şi a demonstra unei lumi
întregi că nu toată Germania este de acord cu dictatura lui Hitler.
Din diverse motive, planul colonelului de a-l asasina personal pe
Adolf Hitler a eşuat când a fost pus în aplicare pe 20 Iulie 1944.”
(www.cinemarx.ro)
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PRIMA DECADĂ (1-10 noiembrie 2014)
Dăruire faţă de valorile strămoşeşti
Nesiguranţa. Revendicări stranii. Supraevaluare. Întrebări tendenţioase. Veşti şocante. Plăceri sau
ambiţii prea mari. Mesaje confuze din partea anturajului. Decădere sau retragere în glorie.
Atracţie de evenimente de mare amploare. Mândrie naţională. Lupta pentru puritatea sufletului ia
înfăţişări majore. Apelul la valorile strămoşeşti constituie etalonul de normalitate. Bucuria de a
aparţine unei comunităţi. Eforturile nu sunt mari, ci esenţiale. Stres. Adoptarea unui program de
dezvoltare. Evenimentele se inflamează. Se descoperă că există în grupul de apartenenţă nuclee
care dezvoltă forţe împotriva grupului. Sunt cerute explicaţii suplimentare. Disimulare. Individul
este ridicat la nivelul aspiraţiilor sale. Va fi declarat învingător acela care va minţi mai
convingător că-şi apăra valorile grupului, ale familiei sau ale poporului din care provine.
Pentru cei care privesc viaţa cu maturitate şi care urmăresc să se încadreze într-un plan
benefic, într-unul pe care şi l-au creat singuri, pe care l-au alimentat sau la care s-au aliniat, luna
noiembrie este o lună încărcată de evenimente spectaculoase, importante pentru maturizarea sa prin
confruntarea cu o nouă formă de încercare. În luna noiembrie suntem îndemnaţi să dăruim şi, în
funcţie de cele trei segmente, suntem îndemnaţi să dăruim faţă de valorile strămoşeşti, în prima
decadă, să dăruim faţă de familie sau faţă de comunitate şi spre finalul lunii, experienţele pe care leam cumulat în primele 20 ale acestei luni să ne îndemne să învăţăm să dăruim ceea ce ne va fi cel
mai important pentru propriul destin. Aceste direcţii par să se sprijine foarte mult pe experienţele
anterioare şi oricât de mult am considera că anumite secvenţe pe care le-am parcurs în lunile
anterioare sunt doar ipostaze ale destinului cu care nu ne vom mai întâlni, iată că înţelegem acum că
vine spre noi o nouă serie de confruntări, noi valori care ne constrâng să ne îndreptăm atenţia către
valori spirituale sau către elemente de factură socială cu care trebuie să lucrăm de acum încolo
pentru o perioadă mare de timp.
Intrăm în luna noiembrie cu Luna în Vărsător şi împlinind chiar în noaptea de 31 octombrie
spre 1 noiembrie un trigon cu Mercur. Ştim că Mercur, în acest interval, este un fel de vedetă pentru
că ne îndeamnă să cerem lucruri pe care considerăm că le merităm, ne ajută să ne transferăm o
informaţie dintr-o zonă într-alta sau pur şi simplu să susţinem o idee, un mesaj până la limita
recunoaşterii sociale şi a creşterii din punct de vedere socioprofesional. De această dată, chiar în 1
noiembrie Mercur şi Jupiter vor fi în sextil şi înţelegem că prin elementele sociale, prin lucrurile pe
care le-am stabilit până acum, prin ceea ce am reuşit să încercăm dau sens şi însemnătatea lor ne va
elibera. Opoziţia Lunii cu Jupiter ne duce spre nesiguranţă, pentru că acolo intervine şi Lilith şi nu
numai atât, Luna, atunci când este în opoziţie cu Jupiter, va fi şi în careu cu Saturn.
Lucrurile, așa cum le înţelegem acum, par să extragă din planul social acele elemente care
ne vor bulversa. Ba sunt bune, ba sunt foarte rele, ba ne încearcă foarte mult, ba ne lasă impresia că
problemele nu se mai termină şi că ceea ce este bun şi ceea ce am câştigat până acum, nu reprezintă
până acum decât ipostaza de o clipă a destinului cu care nu se ştie dacă ne vom mai întâlni.
Aşa gândim la debutul acestui interval pe care-l analizăm şi aşa vom gândi de-a lungul
întregii luni, punând în felul acesta o barieră împotriva îndemnului astral, acela de a dărui tot ceea
ce avem mai bun faţă de valorile strămoşeşti, faţă de trăsăturile pe care le-am preluat din jur prin
educaţie sau faţă de un anume grup de apartenenţă în care dorim să ne integrăm. Pentru că avem dea face cu un Mercur în Balanţă şi un Jupiter în Leu, relaţiile pe bază de putere sau prin conveniențe
ori cele stabilite printr-un act trec printr-o mare frământare. Suntem acum expuşi unor întrebări
tendenţioase ori unor ipostaze sociale în care argumentul pe care-l susţinem cu datele din prezent nu
mai face faţă pentru că lucrurile sunt răsturnate şi oamenii nu gândesc logic ori nu sunt încă
pregătiţi să facă faţă de o asemenea factură. Dăruirea, că la ea ne referim, înseamnă în primul rând
şi a avea un fond bun la care să facem apel şi care ţine de nevoia de a comunica, de a împărtăşi
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bucuria cu cei din jur, de a empatiza ori de a prefera liniştea sau simplitatea faţă de senzaţii, plăceri
ori ambiţii. A pune la dispoziţia celorlalţi acum, când Luna şi Saturn sunt în careu, când se dă
careului Saturn-Jupiter un semn personal, când condiţionările sociale găsesc în adâncul sufletului
individului echivalente negative reprezintă un şoc pentru cei mai mulţi dintre oameni şi o piatră de
încercare pentru cei care vor să meargă mai departe. Sigur, există şi oameni care vor să se strecoare
prin viaţă, care nu iau lucrurile în serios şi care nu văd în această conjunctură altceva decât motive
din a se retrage. Unii declară că se retrag din cariera politică, din serviciul pe care-l au, de la locul
de muncă, din proiect, dintr-o relaţie ori pun stop pe nişte demersuri cu scopul de a le amâna.
În felul acesta, înţelegem că 1 noiembrie vine cu secvenţe noi pentru mulţi dintre oameni şi
pentru aceştia, dăruirea faţă de ceea ce au construit până acum sau faţă de ceea ce are statut de
tradiţie nu reprezintă altceva decât momentul în care se opresc. Acum se opresc şi privesc ceea ce
au creat sau construit, se hrănesc cu toate aceste imagini şi pentru ei lucrurile acestea par să aibă un
sens particular. Unii vor fi dezamăgiţi, trişti pentru că s-au obişnuit cu activitatea, cu dinamismul, să
participe la tot felul de procese sociale şi acum se simt inactivi sau daţi la o parte. În realitate, teama
lor sau o anume desincronizare îi va face să se dea la o parte. Este de altfel şi o reacţie cu totul
stranie care vine prin tranzitul Lunii prin Vărsător care are, în special în după amiază acestei zile, un
mers în gol. Sextilul lui Mercur cu Jupiter se întâlneşte la grad perfect atunci când Luna merge în
gol şi pentru că am observat că multe dintre aceste direcţii sunt dictate de faptul că Luna din
Vărsător împlineşte cele două opoziţii cu planetele din Leu, de pe ultimul segment, dar şi un trigon
Mercur, observăm că anturajul, cel care ar trebuie să-i dea un feedback individului, se retrage ori îi
lansează mesaje confuze. Tendinţa de a ne retrage în glorie nu reprezintă altceva decât o teamă
ascunsă de eşec.
Pe aceste lucruri simple le întâlnim în viaţa de zi cu zi şi nu doar în aceste conjuncturi
astrale, cum se întâmplă acum, ci şi pe alte unghiuri astrale. Retragerea în glorie este apanajul celor
care au ajuns într-o poziţie foarte înaltă şi se tem să nu se întoarcă la statutul pe care l-au avut. Asta
nu implică teamă de decădere pentru că retragerea în glorie înseamnă nevoia de a menţine acest
statut, de a-l ţine pentru sine sau de a-i da o nouă formă care, pentru individ, ar putea să fie mult mai
durabilă în timp. Având un Saturn implicat în toate aceste unghiuri la acest început de noiembrie
înţelegem că tot ceea ce vrem să decidem astăzi, toate lucrurile spre care ne îndreptăm trebuie să
dureze în timp. Faptul că oamenii sunt înclinati spre a se apropia de valorile care durează sau de
lucrurile care se construiesc pentru a exista mult timp va trece în zilele de Peşti (Luna în Peşti) adică
din seara zilei de 1 noiembrie în seara zilei de 3 noiembrie printr-o preschimbare interesantă.
În 2 noiembrie avem de traversat multe aspecte importante şi anume două sextile (VenusPluton, Marte-Neptun), iar Soarele va avea de împlinit un careu cu Junon şi un trigon cu Luna. De
asemenea, Lună abia intrată în Peşti, în 2 noiembrie va avea de traversat două conjuncţii, una cu
Neptun şi alta cu Chiron, şi va trimite raze pozitive (sextile, trigoane) către planetele din Capricorn
şi Scorpion participând din nou la redistribuirea energiei pe mesaje mai vechi, adică împlinirea
triunghiurilor minore în care fie Marte, fie Pluton se transformă în planete focar.
Prin faptele pe care le vom săvârşi în aceste zile de Peşti vom căuta să convingem auditoriul
că lucrurilor pe care le ducem cu noi şi care poartă această amprentă a dăruirii sunt elemente foarte
puternice şi solide, au fost construite în absenţa fluctuaţiilor mentale şi, în mod obligatoriu, poartă
amprenta viziunii de ansamblu pe care am probat-o până acum. Lucrurile acestea se întâmplă pentru
că atunci când Luna trece în Peşti orizontul de cunoaştere se extinde foarte mult, chiar dacă acest
lucru se face prin suprimarea sentimentelor ori îndreptarea lor către o zonă a dramatismului sau a
durerilor sufleteşti. De această dată, Luna primeşte un trigon din partea lui Venus şi a Soarelui,
adică este ajutată să-şi amintească cine este, de unde vine, care sunt inserţiile sale în prezent şi prin
acest exerciţiu pozitiv drama sau caracterul apăsător care vine din zodia Peşti nu va mai pune o
greutatea atât de mare pe tranzitul Lunii prin aceasta zodie, ci va ajuta încă din primele minute ale
tranzitului său să se exprime la un nivel superior. Cu alte cuvinte avem prerogativele necesare, atât
prin starea de sănătate, prin starea psihică, dar şi prin ceea ce vine spre noi din anturaj să ne
dezvoltăm într-o direcţie pozitivă ori să demonstrăm ceea ce ne-am dorit dintotdeauna să facem,
adică să susţinem valorile la care am lucrat până acum sau chiar să facem o impresie bună prin
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apartenenţa la un grup ori la o naţiune. Va fi, de altfel, foarte plăcut pentru individ să se exprime aşa
cum îi place cel mai mult, aşa cum şi-ar fi dorit cel mai mult pentru că nu este constrâns să alegă din
trecut ceea ce un anume factor social ar avea nevoie, ci este lăsat să aleagă de unul singur care sunt
valorile pe care doresc să le promoveze pe mai departe. Putem să invocăm aici mândria de a face
parte dintr-un anumit grup, de a avea o anume origine, naţionalitate, apartenenţa la un grup, ori de a
privi în urmă cu mândrie. Lucrurile însă se desfăşoară şi printr-o componentă negativă sau
complicată pentru că acest argumente nu sunt ele susţinute doar pe lapte şi miere nu sunt doar
desprinse din beneficii pe care individul le-a obţinut ca făcând parte dintr-o anumită comunitate, ci
prin conştientizarea lor el va trebuie să producă impresii în jur care să schimbe o anumită
convingere. Abia aceasta va fi cea mai importantă greutate a perioadei şi abia aici se va testa cât de
puternică este dăruirea individului şi cât de importante sunt valorile pe care doresc să le promoveze.
Sigur, tendinţa spre globalizare are şi aceasta componentă a dizolvării tradiţiilor personale şi
nu putem şti dacă nu cumva această tendinţă nu este cumva alimentată intenţionat. Aceasta directie
va constitui o problemă pentru o anume categorie socială, adică pentru cei mai puţin pregătiţi sau
care nu îşi amintesc originile pe care le deţin ori atunci când privesc în trecut și nu găsesc acolo
motive de a se mobiliza sau de a susţine un anume deziderat. Nu invocăm aici doar motivul ţării
noastre, acela în care românii sunt educaţi încă de mici să desconsidere valorile proprii, să nu mai
creadă în vederile lor şi să creadă mai mult în valorile celorlalţi pentru că poporul român este o
entitate compactă care se alimentează prin menţinerea statului său în cadrul unei ierarhii spirituale.
Este, practic, prin acest deziderat, imposibil să ştirbeşti sau să distrugi forma compactă a acestei
entităţi subtile pentru că ea este menţinută aşa dintr-o altă zonă a universului, una subtilă, accesibilă
doar inițiaților. În mediile ezoterice se cunoaşte acest fapt şi nu constituie o noutate faptul că un
număr foarte mare de oameni lupta împotriva acestor valori, că sunt educaţi să nu creadă în valorile
lor, să se desconsidere, să anuleze tot ceea ce vine din trecut și care constituie rădăcina identității
lor. Se investește mult în această dezrădăcinare, ba mai mult lupta genereaza efecte negative in plan
mental pentru că ... tot ceea ce veti lega pe pământ să fie legat și în ceruri și tot ceea ce veti
dezlega pe pământ să fie dezlegat și în ceruri” (Matei 18.18)
Acum, când Marte şi Neptun vor fi în sextil şi nu oricum, ci Marte din exaltare şi Neptun
din domiciliu, aceste valori strămoşeşti, valori spirituale vor fi privite cu mai multă deschidere şi
promovate cu mai multă eficiență. Având de-a face cu instrumente care se construiesc în intervale
mari de timp sau făcând trimitere prin această ipostază astrală către aceste secvenţe care depăşesc
cu mult cadrul anilor pe care-i invocăm aici, mergând foarte departe în timp, peste decenii sau chiar
secole, ipostaza astrală la care ne referim nu va face altceva decât să invoce motivul bucuriei de a
aparţine unei comunităţi. Prin această atitudine luăm contact în primul rând cu valorile care ne
ajustează în vibraţia generală a grupului de apartenenţă. Ne ajustăm cu membrii grupului, înţelegem
care este istoricul acestuia, cum s-a ajuns în formă în care să ajuns în această formă pe care
structura sa se prezintă acum şi care au fost principalele încercări pe care le-au traversat. Vorbim
aici şi despre o anume legătură intimă, una dintre ele, de asemenea, fiind marcată şi de intrigi sau de
anumite picanterii care există în această comunitate, dar mai ales despre pericolele la care a fost
expusă această comunitate prin mesajul pe care l-a transmis. În felul acesta, simţim nevoia să ne
sacrificăm pentru un ideal, pentru valorile acestei comunităţi şi este important să înţelegem că
fiecare va face acest lucru după propria sa putere. Nu suntem îndemnaţi să facem eforturi foarte
mari, ci aceste străduinţe vor fi încadrate pe albia adecvată în funcţie de rolul pe care-l avem în
această comunitate. Astfel, descoperim o altă componentă care vine spre noi în special în ziua de 3
noiembrie, cu puţin timp înainte că Luna să intră în Berbec, când era în Perioada fără direcţie, că
trigonul Venus-Chiron ne îndeamnă să înţelegem măsura pe care o avem în această comunitate şi că
având de-a face cu integrarea într-o structură compactă, coordonată de forţe subtile sau de
mecanisme foarte complexe pe care mintea unui om nu le poate orienta în altă direcţie, alege să se
conformeze cu o anume informare, cu accesul la anumite informaţii referitoare la locul, poziţia, la
atributele pe care le are în grupul de apartenenţă. Mulţi s-ar putea să aibă surprize, s-ar putea să
vadă că rolul lor în grupul de apartenenţă este altul decât pare, că ei nu sunt acolo pentru a îndeplini
anumite atribute legate de funcţia pentru care sunt plătiţi, ci rolul lor este altul, unul mai bun, de a
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echilibra sau de a încerca comunitatea respectivă să se îndrepte către o anumită zonă sau către o
anumită finalitate.
În ceea ce priveşte o anume dăruire a individului faţă de comunitate, pentru că societatea nu
ne îndeamnă către aşa ceva, ci dimpotrivă, ea va rămâne de-a lungul acestei luni, pentru foarte
multi dintre oameni, o necunoscuta, mulţi nu ştiu ce înseamnă să te deschizi faţă de lucrurile care au
trecut încercarea timpului şi care s-au dovedit atât de mari, importune şi solide. Nici nu se
interesează de aceste lucruri, de vreme ce simţurile lor au fost educate să răspundă la alţi stimuli. Ei
nu se preocupă de valorile strămoşeşti, nu se preocupă să protejeze anumite obiceiuri sau ipostaze
psihocomportamentale care le-au fost transferate de comunitate sau chiar de familie. El consideră că
valorile pe care le promovează acum sunt singurele care merită atenţie şi nu se preocupă absolut
deloc să cinstească memoria strămoşilor, nu-şi alege zile de sărbătoare în care să-şi rememoreze cât
de minunat este să aparţii unei comunităţi, să te naşti într-o structură socială compactă care să-ţi
furnizeze informaţii gata elaborate şi să nu fie nevoie, pentru a afla de unde vii şi cine eşti, să
studiezi jumătate din viaţă sau mai mult, mulţi nu ştiu cum este să te naşti într-o comunitate care
consideră un fapt absolut firesc să vorbeşti în limba pe care ai învăţat-o de la părinţi sau să te
exprimi liberi, chiar dacă anumite idei ar putea să nu fie pe placul anumitor grupuri de interese.
Lucrurile acestea sunt integrate în mesajul acestei luni, acela de a manifesta o anume dăruire faţă de
valorile strămoşeşti şi în zilele de Peşti (Lună în Peşti) toate acest elemente vor fi privite la o altă
scară, mult mai puternice, mai încărcate de semnificaţie şi mai evidente prin caracterul lor benefic.
Va exista o stare generală, aceea care-i va face, îl va face pe individ să se preocupe mai mult de
originea lor, de naţionalitatea lor sau de istoricul pe care îl au şi pe care l-au parcurs ajungând în
prezent şi devenim ceea ce sunt acum. Acest interes, de unii, s-ar putea să fie manifestat în mod
negativ. Aceste personaje care urmaresc şi spun că realitatea înconjurătoare este dată doar de
informaţiile negative pe care le văd se axează pe careul în T pe care Pluton, Uranus şi conjuncţia
dintre Mercur şi Capul Dragonului o împlinesc în această perioadă şi vor pune o mare greutate pe
comunitate, vor fi consideraţi un factor de stres, prin faptul că Soarele realizează cu Junon din Leu
un careu. Asta înseamnă subminarea autorităţii, însă într-un mod făţarnic, prefăcut sau caustic,
adică din interior provocând răni în convingerile cele mai puternice sau creând firilor nematurizate
încă deprinderi negative ori zdruncinându-i pe aceştia din temelii. Lucrurile acestea însă se
îndreaptă către o finalitate bună pentru că în zilele de Berbec (luna în Berbec) Soarele va împlini un
sextil cu Pluton şi un trigon cu Chiron şi el va contura mai bine importanţa pe care o are un individ
în comunitatea sa. În funcţie de priorităţile pe care le avem, de valorile pe care le vehiculăm sau de
ambiţiile pe care le dezvoltăm, fiecare alegem cu bună ştiinţă un loc în societate, în funcţie de locul
pe care ni-l alegem, vom fi invitaţi de contextul astral să dăm curs unor mesaje sau să punem în
aplicare anumite planuri înscrise în programul comun de dezvoltare a societăţii. Unii vor fi
personaje negative, alţii vor fi cei care ne vor învăţa cum să mergem mai departe, alţii vor consola
personajele instabile sau care se dovedesc a fi prea încărcate de greutăţile de acum, alţii vor dicta
dintr-o poziţie superioară care este mersul lucrurilor şi cât de departe putem ajunge cu efortul pe
care-l facem acum. Toate aceste elemente ne învaţă să lucrăm cu alte energii, să fim puternici prin
luciditatea pe care o punem în procesul de dăruire. Indiferent cât de mult suntem implicat în rutină
zilnică în zilele de Berbec, adică începând din seara zilei de 3 noiembrie până în noaptea de 5 spre 7
noiembrie vom fi invitaţi să ne implicăm şi în procese de dăruire. Acestea vor fi numite „momente”
sau ipostaze sau secvenţe de o clipă în care ordinea lucrurilor sau pur şi simplu o mână nevăzută
ne îndeamnă să ieşim din scheme obişnuită, din rutină şi să mai facem şi altceva decât ceea ce
facem cu insistenţă de atâţia ani de zile. Unii, în ciuda aparenţelor, vor pune mâna pe o carte, alţii
vor citit şi chiar vor înţelege ceea ce citesc, iar alţii se vor lăsa învăluiţi de un sentiment, fără să
aibă nevoie de dovezi. Dovada că un popor este valoros, că valorile sale sunt de actualitate este
susţinută de aceste sentimente care nu au nevoie de probatoriu. Atunci când există nevoie de
probatoriu, nu există convingere. Convingerea nu se susţine neapărat pe un set de dovezi, ci acest
mijloc generează o concluzie firească, simțită cu sufletul și care ar putea fi diferită de logica
imbatabilă a rațiunii. A avea încredere, a fi convins de realitatea lucrurilor este o stare care merge
mai mult pe filiera valorilor morale, a credinţei, decât pe filiera raţiunii a logicii.
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În funcţie de tipul de activitate pe care-l descoperim, de calitatea acestui moment personal
pe care-l invocăm în zilele de Berbec, înţelegem mult mai clar acum, mai bine, mai evident care ne
este rolul în societatea şi cum ne implicăm pentru a duce mai departe un mesaj sau pentru a
consolida stabilitatea grupului în care ne integram.
Prin trecerea Lunii prin Coada Dragonului în 5 noiembrie putem să vorbim nu doar de
stabilitatea grupului, cât mai ales de instabilitatea grupului. Lucrurile acum par sa se inflameze, să
se împartă pe zone, pe proiecte, pe nivele de expresie şi nu sub impulsul hazardului, ci în funcţie de
ţintele pe care şi le stabilesc. Oamenii vor spune că nu este prioritar acum să ne ocupam de anumite
conflicte de natură profesională, de relaţii care nu au mers bine până acum, nu este momentul
potrivit să încercăm să investim foarte mult într-o relaţie care ne-a dovedit până cum că nu poate fi
încadrată pe făgaşul normal, însă tensiunea care se naşte din preocupările pe care le avem faţă de
această zonă negativă va pune pe grup o greutate destul de mare, ii va îndrepta acestuia atenţia către
ipostaze pe care nu le poate rezolva, pe care le va sancţiona după informaţiile pe care le-a acumulat
în luna iulie.
Ştim că luna iulie a fost dominată de efort, de muncă şi unii nu s-au simţit deloc confortabil
în faţa acestor încercări. Acum crizele din relaţii vor fi judecate după rezultatele muncii celui care le
iniţiază, nu după motivul tensiunii care este împărtăşit implicit şi prin această soluţie inventată pe
moment oamenii vor arăta că nu sunt prioritare aceste relaţii încordate şi că cere soluţionarea acum
înseamnă a cere anturajului să decidă pripit, ci pur şi simplu de ase stabiliza printr-o hotărâre sau
printr-o parare unanim acceptată un anume conflict pentru că personajele negative să treacă în etapa
următoare.
În felul acesta, descoperim în zilele de Berbec că există în grupul de apartenenţa nuclee care
dezvoltă forţe împotriva grupului. Este vorba despre grupuri de bârfitorul, de oameni care discută
fără să aibă habar despre ce vorbesc, oameni care sunt consumaţi de invidie de răutate sau pur şi
simplu care nu doresc ca grupul să meargă mai departe într-un mod compact sau integrat. Ei vor ca
totul să se desfăşoare prin haos, prin conflicte, prin tensiuni pentru că aceasta este starea care îi
caracterizează. Aceste fiinţe se axează acum pe careul în T pe semne cardinale la care participa
maleficii Uranus şi Pluton, dar şi Lună şi Mercur. Vorbim aici despre mesaje tendenţioase, despre
concluzii pripite, despre informaţii smulse în momente nepotrivite care devin hotărâri cu titlul
administrativ ori reguli pe baza cărora grupul va merge mai departe. Atunci când vorbim despre
integritatea grupului şi despre protejarea acestuia prin dăruire, vorbim şi despre impactul pe care îl
au grupurile de interese sau factorii de destabilizare în interiorul structurilor definitivate deja.
Invocăm aici, nu doar grupurile constituite prin liberul consimţământ, ci chiar instituţiile din care
oamenii fac parte dintr-un colectiv şi în care nu au statut de prieteni, ci sunt simpli colegi. Chiar şi
acestea vor fi încercate acum, în această perioadă, să-şi susţină integritatea prin mesaje complexe
sau să-şi apere valorile pe care le-au cultivat până acum, nu de factorii externi, ci de cei interni,
aceia care au şi ei un rol important în destinul amplu, general, al grupului de apartenenţă.
În seara zilei de 5 noiembrie Soarele şi Chiron vor împlini un trigon şi lucrurile dau semn că
merg către o finalitate foarte bună pentru confortul individului. Unghiul de faţă nu se adreseaza în
mod special la sănătatea grupului căruia îi dăruim, ci la cum se prezintă individul care îşi încheie
misiunea sa de producţie sau dăruire de acest grup de apartenenţă. Oamenii sunt mulţumiţi că-şi duc
la îndeplinire ce şi-au propus, că-şi încheie misiunile, că mai fac şi altceva pe profesia lor, ori ca
nefiind încă într-o situaţie în care să-şi exercite cunoştinţele pe care le deţin prin profesii nu pierd
vremea, ci se preocupă de ei, de cunoaşterea spirituală, caută, se informează sau urmăresc să se
integreze în tot felul de structuri, indiferent că acestea sau constituit într-un mediul real sau în cel
virtual, trigonul Soarelui la Chiron înseamnă sănătate care acum, prin zodiile de apă, vin spre noi
prin curgere, prin a dezvolta o atitudine de martor sau prin a fi, din când în când, spectator a
propriei vieţi, adică de a adopta atitudinea de martor. Prin atitudinea de martor oamenii sunt
îndemnaţi să-şi urmărească evenimentele vieţii pe care nu le pot coordona pentru a le citi mult mai
bine conţinutul şi a învaţă din ceea ce reprezintă ele acum pentru a decide mult mai bine în favoarea
lor pe viitor. A decide mult mai bine acum, când dăruirea este principalul motiv, înseamnă a fi
deschiși din punct de vedere afectiv, a fi mult mai înţelepţi atunci când adoptăm o hotărâre când

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

231

sunt implicaţi şi ceilalţi, a ţine cont şi de părerile lor și a bate în retragere atunci când adevărul
personal pare a fi şubrezit sau cu capul spart. Cine adoptă această atitudine înţeleaptă în zilele de
Taur (Lună în Taur), adică pornind din noaptea de 5 spre 6 noiembrie până în dimineaţa zilei de 8
noiembrie va reuşi să-şi tempereze acele porniri negative care afectează în mod negativ grupul de
apartenenţă. Prin faptul că în noaptea de 6 spre 7 noiembrie se împlineşte Luna plină, rolul şi faza
individului în grup creşte. Oamenii se simt puternici prin deciziile pe care le au, simt că au puterea
în mâini, uzează de această forţă şi ar putea să cadă în păcatul de a nu mai ţine cont, de
sensibilitatea pe care o au ceilalţi la genul acesta de decizii sau caracterul periculos sau incomplet al
statutului pe care unele persoanele îl deţin. Unii vor fi vulnerabili prin poziţia pe care o deţin în
instituţii sau prin rolul pe care-l au în grupul de apartenenţă. Nu pot riposta, nu au dreptul să spună
nimic sau poate nu au mijloacele necesare ori poate sunt puternici intimidaţi de o autoritate care nu
doar face uz de forţă, dar căuta să exprime de o maniera atât de vicleană şi de eficienta încât să nu
lase drept la replică. Asta se întâmplă pentru că Luna nu doar i se opune Soarelui (Luna Plină), ci
aproape de Soare avem pe Venus şi pe Saturn pe zodia Scorpion combinaţie care este deosebit de
interesantă pentru suprimarea emoţiilor în faţa unui interes social, profesional sau politic.
A decide împotriva sentimentului sau a elabora o deciziei fără a ţine cont de dificultăţile pe
care le parcurg oamenii înseamnă a face uz de o energie pe care oamenii nu reuşesc să o evalueze
foarte bine, nu reuşesc să o controleze. Lucrurile se pot complica în momentul imediat următor
pentru care Mercur şi Lilith în mijlocul zilei de de 6 noiembrie vor fi în sextil şi chiar dacă anterior
am avut impresia că puterea însăşi ne apără de caracterul obiectiv sau subiectiv al anumitor decizii,
acest sextil între Mercur şi Lilith ne invită să explicăm de ce am luat aceste decizii şi nu neapărat să
ne justificăm în scris, ci poate nonverbal în aşa fel încât ceea ce a fost incomplet sau subiectiv,
imatur sau acoperit de forţă imensă a conjuncturii în care am deschis să iasă la lumină şi să vedem
ce imaturi sunt cei care decid sau care le sunt golurile.
Opoziţiile pe care Luna le împlineşte, ulterior împlinirii fazei de Lună plină, cu Venus şi cu
Saturn înseamnă deconspirarea unor elemente de factură asociala de care au abuzat anumiţi lideri
sau anumite persoanele invitate să decidă la un moment dat pentru bună desfăşurare a activităţilor
de grup. Zilele de Taur se pot transforma, prin Luna plină de acum în zile de mânie. Ne sunt
amintite lucrurile negative pe care le-am explorat până acum şi tot ceea ce ar trebui să ne ducă spre
armonie şi sănătate, ne duce spre boală, insatisfacţie sau spre destabilizare. Vorbim aici şi despre un
anume probatoriu pe care grupul trebuie să-l ofere comunităţii. Cu cât Marte se apropie mai mult de
Pluton, cu atât mai mult grupurile sunt invitate să facă dovada eficientelor lor, fie că va fi nevoie să
treacă printr-o verificare, fie această criză a relaţiilor interne reprezintă verificarea pe care trebuie să
o parcurgă în această perioadă.
Zilele de Gemeni (Luna în Gemeni) vin cu justificări. Nu neapărat că acestea ar putea să
tempereze cumva natura încordată a relaţiilor pe care le generăm acum, însă se poate disimula mult
mai uşor faptul că nu există niciun sentiment de dăruire față instituţia de apartenenţă sau față de
comunitate. Oamenii nu doresc să pună la dispoziţia celorlalți altceva decât probleme, nu doresc să
arate comunităţii decât că sunt invidioşi, răutăcioşi şi nu trimit spre aceasta decât gânduri de
destabilizare care le vor transforma la momentul oportun faptele în unele încărcate de aceeaşi
vibraţie. Se va vorbi mult şi mesajul principal va fi acela negativ prin care individul critică ceea ce
se află în jur şi face trimitere la marile inginerii financiare sau la anumite elemente care nu
funcţionează bine într-o comunitate. El pierde din vedere faptul că nu există comunitate, nu există
grup care să nu treacă prin anumite sincope sau care să nu aibă anumite zone, sectoare sau domenii
care să nu funcţioneze anapoda. Lucrurile însă, vom vedea în ziua de 9 noiembrie, sunt îndreptate
către a da curs unor intenţii personale ale celor care au greşit anterior de a-şi redobândi rolul şi
importantă pe care consideră că le-au pierdut în grupul de apartenenţă. Ei critică și devin personaje
pozitive prin opoziţia aplicată greşelii, răului, disfuncţionalităţi ori prin evidenţierea unui anume
simţ al observaţiei sau devin justiţiarii grupului şi scot la lumina interese meschine sau abuzive din
partea celor care se ascund pentru că fură, mint sau nu se ridică la nivelul aşteptărilor grupului. În
realitate, o parte din ziua de 8 noiembrie şi până în noaptea de 8 spre 9 noiembrie Mercur va fi
anaretic în Balanţă din nou şi de această dată fiind direct va spune lucrurilor pe nume, îndemnându-l
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pe individ să se sperare de caracterul emoţional al anumitor constrângeri de factură socială, adică
nu-l va mai interesa dacă va fi prins cu minciuna, dacă va fi învinuit că este prea subiectiv, pătimaş,
prea încrâncenat sau că-şi vede doar interesul său. Nu-l va interesa nimic din toate acestea, şi îl va
preocupa doar să atragă atenţia, să obţină un minim de avantaj pentru a merge mai departe în
demersurilor pe care le are în minte. Unii nu au un plan foarte clar, ci pur şi simplu percep cumva,
intuitiv faptul că nu mai sunt băgaţi în seamă că poziţia lor în grupul de apartenenţa este afectată şi
atunci se îndrepta cu toate forţele către a ataca punctele cele mai vulnerabile pentru a câştiga un loc
privilegiat.
Dacă nu sunt repede prinşi cu minciuna, imediat ce Mercur va trece în Scorpion în noaptea
de 8 spre 9 noiembrie foarte multe dintre urmele pe care aceştia le-au lăsat vor fi ascunse. Vor fi
mult mai abili în a-şi disimula adevăratele intenţii şi foarte mulţi vor fi declaraţi că fiind persoanele
pozitive din grup, chiar dacă mijloacele pe care le-au folosit pentru a ajunge acolo nu sunt cele mai
interesante.
Ajungem din nou în punctul în care eram la începutul acestei luni în care multi dintre cei
care îndeplinesc un rol negativ în comunitate sau care sunt acum tentaţi să joace un rol negativ au
susţinut cu convingere că scopul scuză mijloacele. Da, pe careul pe care Venus din Scorpion îl
împlineşte cu Jupiter din Leu, de această dată, scopul scuză mijloacele şi nu va mai conta că Luna
va împli un trigon cu Capul Dragonului pentru că oricum tendinţa Nodurilor sau lucrurile esenţiale
pe care le traversăm acum în viaţă nu vor fi mediat, îndreptate spre calea cea bună. Chiar dacă
vedem personajul negativ, chiar dacă-i descoperim acestuia tertipurile, chiar dacă înţelegem foarte
clar că seria evenimentelor nu este cea pe care am intenţionat-o, nu putem face nimic, ci trebuie să
acceptăm starea de fapt a lucrurilor, trebuie să ne mulţumim cu faptul că este promovat într-o poziţie
privilegiată un personaj negativ şi dacă îndrăznim numai să realizăm un exerciţiu de imaginaţie cam
cum ar arata viitorul cu acest personaj negativ în frunte atunci va trebui să ne pregătim calmantele
sau somnifere pentru că vom avea nevoie de ele.
Noiembrie este o lună care îl ridică pe individ la nivelul aspiraţiilor sale punându-l în
postura în care să dăruiască aceea ce are mai bun faţă de valorile strămoşeşti. Să le protejeze pe
acestea şi să le valorifice mult mai bine. Există însă şi personaje negative care se vor folosi de
aceste influxuri astrale pentru a zăpăci opinia publică şi pentru a conduce impresiile către o anumită
finalitate. Aceste personaje vor invoca valorile strămoşeşti, dragostea de patrie, apartenenţa la o
structură cu tradiţie pentru a produce impresii şi pentru a-şi atinge propriile interese. Nu este un fapt
nou, de-a lungul istoriei am avut de-a face cu nenumărate cazuri de acest gen, însă acum când,
pentru noi românii, lucrurile sunt atât de importante, orice element negativ care se interpune în
această ecuaţie, care foloseşte aceste energii într-un mod necuviincios, din nefericire va obţine un
mare avantaj, acela de a se situa în fruntea unui grup şi de a obţine toate prerogativele pe care
funcţia respectivă i le poate oferi. Nu contează mijloacele, cum a ajuns acolo, important este că va
ajunge.
În felul acesta, este lesne de observat că traversam o ipostază în care tehnicile de manipulare
au o mare eficienţă. Atunci când oamenilor le este controlată voinţa sau decizia pentru a fi
indemnați către fapte bune lucrurile sunt încurajate de factorii evoluţiei şi pentru această situaţie nu
se foloseşte termenul de manipulare. Voinţa individului nu este dominată, ci prin explicaţii,
justificări, prin ajutor oferit în funcţie de nevoia sa, individul este susţinut să se îndrepte către
lucruri pe care nu le-ar fi preferat de unul singur. Atunci când hotărârea unui individ este smulsă
împotriva voinţei sale, atunci când oamenii decid negativ deşi sunt conştienţi că nu este bine, atunci
când aleg un personaj negativ pentru a sancţiona unul şi mai negativ sau grupul pe care acesta îl
reprezintă, situaţia nu se poate finaliza bine. Nici nu avem cum să ne aşteptăm la lucruri care să se
finalizeze bine acum când avem un careu în T strâns la care participă Axa Dragonului cu maleficii
Uranus şi Pluton şi nu oricum, ci cu Marte foarte aproape de Pluton în Capricorn, acum când se
intensifică relaţiile dintre planetele din Scorpion şi cele din Leu şi când Pluton şi Marte participa la
o configuraţie numită Aripi de pasăre împlinită cu Luna, în special în ziua de 9 noiembrie, când ea
ar trebui să poarte un mesaj pozitiv de trezire sau de relansare naţională sau de relansare a valorilor
pozitive pe care le conţine un grup. În ceea ce priveşte planul social, lucrurile sunt prezentate haotic
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şi din acest haos se va alege cu un imens beneficiu doar acela care va specula slăbiciunea cea mai
mare pe care o deţine un grup. Aceasta va fi dată de nevoia sa de a face parte dintr-o structură
compactă şi va lupta cu toate forţele sale să se menţină în această consistență. Cu alte cuvinte, în
acest interval va fi declarat învingător acela care va minţi mai convingător că-şi apăra valorile
grupului, ale familiei sau ale poporului din care provine.

A DOUA DECADĂ (11-20 noiembrie 2014)
Dăruire faţă de propriul destin
Predestinarea pusă la îndoială. Ceea ce vrea poporul nu vrea individul, ceea ce vrea individul nu
vrea poporul. Nesiguranţă. Elementele care destabilizează nu vin din trecutul personal, ci din
trecutul grupurilor. Omul sfinţeşte locul. Este hotărât traseul vieţii. Decizii care implică o separare
pentru evidenţierea calităţilor individuale. Recompensa vine din altă zonă. Căutarea esenţialului.
Individul se simte îndreptăţit să spună lucruri mari. Destăinuiri. Criza. Atacuri la persoană.
Puterile scad. Ridicarea câmpului conştiinţei. Creativitate. Sancţiunea nu durează. Necesitatea
probării puterii personale. O nouă etapa a destinului personal. Confruntarea cu sine. Sancţiuni
aplicate regulilor noi. Speranţă ce vine din cultivarea calităţilor creatoare.
Pentru că o parte din trăsăturile generale ale acestei luni se repartizează în mod echidistant şi
acestui interval pe care-l analizăm aici, îndemnul general al lunii noiembrie, acela de a ne implica în
diferite acţiuni care să evidenţieze sentimentul dăruirii ne îndeamnă ca, în acest interval, să ne
implicăm mult în elemente care ne construiesc propria identitate. Până acum acestea au fost
tangenţiale. Am fost invitaţi să facem dovada priceperii sau a cunoştinţelor proprii într-un mod
relaxant sau fără a pune mare presiune pe latura psihică ori pe cea emoţională lăsându-l pe individ
să aleagă dacă vrea sau nu să se exprime în modul acesta. A sosit momentul ca lucrurile să se
schimbe. Ceea ce anterior a devenit dăruire faţă de valorile strămoşeşti, față de identitatea care ne-a
construit ceea ce suntem, față de o anume structura socială care poartă denumirea de colectiv,
naţiune sau grup, acum în acest interval devine dăruire faţă de propriul destin. Am văzut în
nenumărate rânduri că acest termen generic de destin, nu reprezintă altceva decât o sumă de factori.
Unii sunt revoltaţi faţă de această sumă de factori preferă să închidă ochii, să bage capul în nisip şi
să considere că nu există predestinare, nu există elemente care se încadrează într-o schemă mult mai
complexă decât pot ei gândi sau vedea, ci există întâmplare. Adică o mare parte din evenimentele
vieţii lor sunt supuse hazardului. Nici că se putea o greşeală mai mare sau o eroare de gândire mai
periculoase pentru inserţia individului în societate pentru că vedem, încă din prima zi a acestui
interval, Marte şi Pluton se afla în conjuncţie şi nu oricum, ci primind o opoziţie puternică din
partea Lunii. Lucrurile care au fost importante pentru comunitate s-ar putea să nu mai fie importante
pentru individ. Ceea ce vrea poporul nu vrea individul, ceea ce vrea individul nu vrea poporul şi
acest tandem înseamnă, urmărind cerul astral al zilei de 11 noiembrie, o mare încercare a comunităţi
din care individul face parte însă nu la modul general, ci o încercare constituită în aşa fel încât el ca
individualitate să probeze că merită să facă parte din această structură. Citim aceste informaţii, nu
doar din faptul că Luna trimite o opoziţie către conjuncţia Pluton-Marte, ci şi pentru ca Uranus
participă, din Berbec, la această opoziţie desenând pe cer un careu în T pe semne cardinale, în care
poziţia sa reprezintă focarul. Dacă judecăm faptul ca Uranus se află acum peste Coada Dragonului
şi toate aceste evenimente neprevăzute, lucruri pe care nu le-am anticipat, pe care le-am refuzat şi
pe care, probabil, o parte din ele, sunt integrate în denumirea generică de destin, pe care acum îl
refuzăm, vedem că scena socială construieşte episoade care ne depăşesc eminamente.
Vorbim aici despre puterea de a formula un mesaj, de a-l implementa şi mai ales de a face
apel la anumite rezerve pe care le-am conservat cu bună ştiinţă în aşteptarea unui moment cu care să
rupem gura târgului cu ceea ce spunem, cu ceea ce gândim, cu ceea ce declarăm sau în aşteptarea
unui moment care să vină din altă parte, nu prin comanda individului, ci prin comanda grupului pe
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care acest individ ar trebui să-l reprezinte. Dacă stăm strâmb şi gândim drept înţelegem cât de
complicate şi sofisticate sunt lucrurile atunci când vine vorba despre destin. Destinul, acum, ia o
înfăţişarea înfiorătoare pentru cei care i-au neglijat înfăţişarea sau pentru cei care au dorit să
convingă auditoriul că nu există. Trecerea lui Uranus peste Coada Dragonului scoate în evidenţă o
serie de nesiguranţe pe care noi le formulăm prin termenii şi instrumentele pe care le avem acum la
îndemână. În realitate, ele sunt vechi, sunt atat de vechi încât nici nu ne mai amintim de când le
avem aşa cum se întâmplă cu obiceiurile. Unii spun că le au din copilărie, alţii spun că le au din
perioada adolescenţei, însă acele obiceiuri despre care unii spun că sunt foarte vechi, cu siguranţă
sunt mai vechi decât spun uitucii. În realitate, judecând după unghiurile care se împlinesc acum şi
făcând o corelaţie cu astrologia karmică, o parte din aceste secvenţe, pentru ca Uranus primeşte un
trigon din partea lui Junon, vin cu informaţii dintr-un trecut foarte îndepărtat.
Îndrăznim să indicăm faptul că o parte din aceste elemente ar putea veni din existențele
anterioare, însă pentru că este vorba de Pluton care trece printr-o conjuncţie cu Marte, împlinită la
grad perfect chiar în prima zi a intervalului pe care-l analizăm, pentru că vine vorba despre Saturn
care are un rol foarte important în jocul de culise sau jocul puterii, prin legături create între zodiile
Scorpion şi Leu, pentru că Lilith nu poate sta locului și din acest interval intră în fereastra opoziţiei
cu Neptun, pentru că va trece în Fecioară, nu foarte departe, ci aproape de finalul lunii noiembrie
adică în dată de 28. Acum ea se afla în opoziţie cu Neptun şi unindu-şi forţele cu elementele
astrologice indicate mai sus ne gândim ca elementele care destabilizează nu vin din trecutul
personal, ci din trecutul grupurilor. Ceea ce este interesant de consumat vine din faptul că individul
prin elementele personale conţinute în destinul sau trebuia să cureţe acest destin al poporului, al
grupului, al formaţiunii pe care o reprezintă. Unele lucruri s-ar putea să nu vină de foarte departe
din trecut, ci de anul trecut, de acum 2 ani sau acum 20 de ani. Aceste lucruri pot fi investigate în
detaliu, pot fi urmărite, consultate din arhivele care s-au păstrat ori aprofundate din interviuri pe
care am putea să le luăm persoanelor care îşi mai aduc aminte ce s-a-ntâmplat cu câteva decenii în
urmă. Când vine vorba de marile evenimente istorice, lucrurile trebuiesc mutate de pe relaţia de
conjuncţie dintre Marte şi Pluton, aceea care ar putea să ducă spre investigare, spre căutare, spre
muncă de birou, spre cercetare, către ascultarea vocii interioare. Saturn şi Venus, împreună cu
Soarele, încă de la începutul acestui interval trimit raze interesante către planetele din Leu, scoţând
în evidenţă o luptă a puterii într-un mod foarte complex şi periculos. Individul nu poate să facă faţă
unor conjuncturi atât de sofisticate şi complicate, decât dacă îşi ascultă vocea interioară. Vocea
interioară nu poate fi pusă pe seama lui Saturn, nici pe seama lui Venus şi nici pe seama Soarelui,
adică nu poate să vină din energiile Scorpionului care, ştim bine, lucrează foarte bine cu aceste
informaţii care duc spre latura spirituală, însă nici Jupiter din Leu, nici Lilith, ba nici Junon, adică
nicio planetă din cele pe care le urmărim aici şi care construiesc tot felul de relaţii complexe ce-l
încearcă pe individ pe valorile sale personale, nu reuşesc să scoată în evidenţă o trăsătură care să
spună: “Acesta este locul unde sufletul s-a îmbolnăvit”. Există însă un raport foarte interesant care
se construieşte între aceste două zodii şi care face trimitere de asemenea la astrologia karmică.
Atunci când face, ca în acest context, trimitere la astrologia karmică, nu ne referim în mod special la
trecutul unui individ sau la cât de complicata este scena socială atunci când acest individ nu ştie pe
ce lume trăieşte decide pentru alţii, ci ne referim la faptul că, de la o epocă la alta sau de la un orice
alt interval la altul, delimitate tot de conjuncturi astrologice, survine fenomenul de transformare
astrală pe care teoriile moderne ale astrologiei karmice le pun, în privinţa puterii sau a evoluţiei, pe
seama acestor două zodii. Ştim că un Leu care evoluează se îndreaptă către două zodii: Scorpion şi
Capricorn. Privind contextul complicat al acestei perioade înţelegem că avem marcaje în Scorpion
şi avem marcaje în Leu. Evenimentele care au fost dictate în august, dacă au reprezentat elemente
de progres, creştere sau dezvoltare personală, găsesc acum două mijloace de exprimare, (1) va
continua demersurile din vara prin investigație (2) va continua traseul care i s-a sugerat în vara prin
transformare personală sau prin renunţare totală la aura de mister cu care învăluia adevărul despre
el.
În felul acesta, înţelegem că marile adevăruri ale acestei perioade şi acela care ne îndeamnă
să demonstrăm că putem dărui, să ne dăruim ca urmare a unui mesaj înţeles din destinul propriu,
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este mult mai complex decât pare la prima vedere. Nu este suficient să spunem există un marcaj pe
Scorpion şi lucrurile se vor desfăşura în secret sau nu este suficient de spunem există un marcaj
pe Capricorn şi lucrurile vor fi marcate de lipsuri materiale de constrângeri, fie exterioare, fie cele
pe care individul şi le aplică pentru a-şi continua dorinţa de a domina, nu putem să spunem că
există un marcaj pe Leu şi atunci toate lucrurile vor fi centrate în jurul dorinţei de putere sau
imaginii personale, însă există un element personal, unul ce ţine de destinul personal, care este atât
de zăpăcit, de ciufulit, de încercat, atât de intens marginalizat sau intimidat, încât el nu poate rezista
acestor transformări sociale decât dacă realizează o fuziune între cele trei semne: Leu, Scorpion şi
Capricorn. Astfel ni se sugerează că evenimentele astrale care vin acum poartă o amprentă majoră
pentru individualitate, amintindu-ne în felul acesta a venit în această lume să evolueze. Prezumţia
de nevinovăţie, în contextul acesta dat de teoriile moderne ale astrologiei karmice, devine evoluţia.
Această evoluţie nu este dăruită de la sine de contextul astral. Nu ne cade din cer o aripă de înger şi
dintr-odată ştim să zburăm şi suntem înzestraţi asemenea îngerilor cu puteri nebănuite, ci este
nevoie să facem dovada cunoştinţelor, să ne hotărâm într-o anumită direcţie pentru a indica
destinului în ce latură a vieţii personale dorim să evoluăm.
Evaluarea nu se realizează pe toate planurile aşa cum înţelegem acest lucru pentru că un
pustnic pentru a atinge calităţi remarcabile în evoluţia sa spirituală va trebui să se priveze de foarte
multe elemente de factură socială, să se izoleze sau să abordeze lungi perioade de post, să evite
contactele sau chiar să-şi reducă interacţiunile afective la minim. Asta înseamnă că evoluția
spectaculoasă se realizează unilateral, pe tronsoane ale fiinţei apoi prin fuziunea acestora se
realizează un salt spre nivelul următor. Ansamblul fiinţei poartă numele fiinţei atunci când atinge
desăvârşirea. Până la desăvârşire, nu putem să mergem pe toate drumurile deodată, nu putem să fim
soarele care luminează toate drumurile, ci o banală lanterna car luminează la doi metri în faţă.
Pornind de la ideea de evoluţie, de la ideea de ridicare a nivelului de conştiinţă, oamenii vor
continua să-şi ducă mai departe ţelurile alegându-şi un domeniu. Astfel, pornind de la conjuncţia
Marte-Pluton, adică de la nevoie de anchetă, investigare, interiorizare, căutare a esenţialului şi până
la conjuncţia lui Venus cu Saturn înţelegem că nu este decât un pas. Acest pas este dat de zilele de
11, 12 şi o mică parte din ziua de 13 noiembrie. Aşa cum înţelegem din teoriile ezoterice care
sugerează că nu există întâmplare, înţelegem că fiecare dintre cei doi maleficii care par să pună o
greutate teribilă pe Jupiter, atât de Pluton, cât şi Saturn, primesc acum ca asistenţi în mesajele lor
câte o planetă individuală şi nu oricum, ci una din cele doua planete care se adresează vieţii intime.
Înţelegem, astfel, că dacă, în cazul de față, Capul Dragonului are ca guvernator (regent karmic) pe
Venus, cea care se afla în conjuncţie cu Saturn, iar Coada Dragonului are ca guvernator (regent
karmic) Marte, care se află acum în conjuncţie cu Pluton, înţelegem că energiile pozitive care vin
din partea lui Jupiter din Leu, acea nevoie de explorare, de strălucire, de depăşire a limitelor impuse
de actualul câmp de conştiinţă se vor îndrepta către a implementa în mediul de apartenenţă o ideea
atât de puternică şi atât de personală încât să îi poarte numele, să răscolească conştiinţa de grup, să
atragă atenţia opiniei publice asupra mesajului pe care individul îl lansează şi să producă schimbări
spectaculoase în mediul de apartenenţă. Situaţiile neprevăzute pun la grea încercare toate aceste
lucruri benefice pe care dorim să le implementăm. Asta înseamnă că lucrurile bune, evoluţia, nu se
fac prin situaţii noi, ci toate acestea urmăresc un plan, un desfăşurător şi ţintesc acum, fie ca
perioadă, fie că ipostază a puterii personale către o ţintă a devenirii sociale personificate de cele
două conjuncţii pe care le-am indicat.
În felul acesta, individul se simte îndreptăţit să spună lucruri mari, să facă destăinuiri
spectaculoase, să iasă din umbra sau dintr-odată contextul astral se limpezeşte atât de mult,
evenimente neprevăzute se îndreaptă către o zonă a penibilului, superficială, a societăţii, astfel încât
elementele superficiale pe care individul le-a prezentat anterior sunt dintr-odată văzute, iar acesta
este recompensat cu un titlu de glorie. El nu urmăreşte un titlu de glorie, ci urmăreşte progresul,
emanciparea, ridicarea pe un nou nivel pentru ca din noua poziţie să poată lansa alte mesaje. Astfel
lucrurile par să nu încurajeze această devenire. Se pare că pe de o parte, careul lui Marte cu Uranus,
iar de partea cealaltă, careul Soarelui cu Jupiter, vin prin energii masculine, printr-o logică
nepotrivită sau pur şi simplu prin tendinţa spre anarhie să răscolească toate aceste descoperiri
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spectaculoase, toate aceste invenţii miraculoase ori redobândiri de drepturi într-un context social
frământat să treacă din nou prin criză. Oamenii vor trece din nou prin criză şi multora le va plăcea
aceasta frământare pentru că de la începutul anului şi până acum şi-au risipit timpul frământându-se
pentru lucrurile minore, urmărind ştirile morbide la ora 17:00 sau citind informaţii despre crime,
hoţii, furturi sau diferite picanterii preferate de tabloide.
Dacă am indicat anterior că aceste lucruri sunt cu adevărat spectaculoase şi conferă o imensă
valorificare a unui potenţial personal, acela care a fost prezentat in mod special în luna august, dar
care avut şi o etapă în octombrie, căderea de la înălţime ar putea să însemne un mare eşec. Ne
referim aici la un eșec atât de mare încât personajele care sunt acum învinse să fie atât de
demoralizate încât să nu mai poată niciodată să se ridice, să nu mai găsească resursele necesare sau
motivaţiile pentru a merge mai departe. Vorbim aici despre un careu Marte-Uranus, despre atacuri
la persoană, despre trezire a unor fobii, a unor frici, care să-l paralizeze pe individ, să-l inactiveze
sau să-l blocheze într-o zonă a conflictelor de mica anvergură care să-i consume toată energia,
gândind asupra faptului că societatea modernă nu are nevoie de oameni educaţi, nu urmăreşte să
promoveze cultura care să transforme caracterul sau să-l ducă pe individ spre aprofundarea valorilor
sale, deci nu doreşte să scoată oameni mai buni, înţelegem că acest careu Marte-Uranus, având ca
asistenţi, pe de o parte, pe Pluton care se află în continuare în conjuncţie cu Marte, iar de partea
cealaltă Coada Dragonului, adică acţiuni anterioare demarate în sensul acesta, vom vedea ca
întregul astral ia înfăţişarea atentatelor. Lucrurile sunt îndreptate împotriva indivizilor puternici prin
cunoştinţe, funcţie, resurse, încât aceştia vor refuza să meargă mai departe şi se vor îndrepta către o
zona personală, intimă, transferându-şi informaţiile într-un segment mult mai redus. Cu toate
acestea, nici chiar careul Marte-Uranus, nici când Pluton asista acest careu şi nici când Coada
Dragonului vine să aducă din trecut o multitudine de evenimente similare care să descurajeze
individul că nu are nicio şansă dacă lupta împotriva societăţii, împotriva întregului, faptul că aceste
personaje benefice sunt deviate de la cale, sunt îndreptate de la un alt drum sau stopate din
manifestarea lor către zona publică reprezintă un mare program pentru saltul conştiinţei.
În 14 noiembrie Uranus şi Junon vor fi în trigon şi nu oricum, ci când Luna se află în Leu,
foarte aproape de Jupiter, trimiţând un trigon binefăcător către Uranus. Asta înseamnă că toate
elementele acestea din trecut nu fac altceva decât să-l ajute pe individ să nu se risipească aruncând
mărgăritare la porci sau vânzând ideile sale mult prea valoroase la tarabă, alături cu CD-uri cu
muzica lăutărească, manele sau, foarte aproape, standul cu reviste pentru adulţi. Aceste informaţii
valoroase pe care un individ le extrage din destinul personal, care vin printr-un proces de alchimie
interioare, care pornesc din Leu și e îndreaptă fie către Scorpion (experienţă personală) fie către
Capricorn (descoperirea prin aprofundare) se adresează unui segment limitat al populaţiei, adică
oamenilor care sunt interesaţi să lucreze cu energia, care au un simţ sufletesc special, care doresc să
afle adevărul şi care, prin acest simţ pe care ei nu şi-l pot explica, demonstrează că fac parte dintr-o
Lucrare care se adresează unui câmp foarte larg. Am indicat la începutul acestei analize că acest
câmp foarte larg nu face trimitere în mod special a trecutul personal al individului, ci la trecutul
unei naţiuni, la trecutul popoarelor şi la mecanismele care au dus la formarea acestora şi pe care
acum le urmărim derulându-se într-un mod foarte complicat.
Abia în acest moment de 14 noiembrie înţelegem de ce furtuna care a venit spre noi din 11
spre 14 noiembrie ne îndreaptă spre destinul personal. Abia în aceste zile oamenii vor înţelege că
sunt valorificaţi prin elementele particulare, prin relaţiile rivale, prin acele scântei individuale ce
sclipesc seara deasupra uşii şi care le spune celorlalţi, după cromatica ori după ritmul în care
pulsează: Aici locuieşte prietenul său duşmanul meu. Lucrurile sunt îndreptate către această
ambivalentă pentru că în ziua în care Uranus împlineşte un trigon cu Junon, Soarele se află în careu
cu Jupiter. Aşa că toate aceste elemente ce ţin de destinul personal, care nu au fost explorate
implicit până cum, care nu au fost hrănite cu sacrificiu personal sau care nu au fost evidenţiate
printr-un domeniu personal clar şi vizibil pentru toată lumea, intră într-o uşoară criză. Oamenii se
simt slăbiţi de puteri, marginalizaţi sau disperaţi pentru că li se cere doar să facă vocalize, nu să-şi
scrie memoriile pentru că ei nu şi-au dorit niciodată să cânte însă şi-au dorit să povestească
celorlalţi ce li s-a-ntâmplat.
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Lucrurile acestea iau o înfăţişarea stranie atunci când, axându-se pe invitaţia astrală, aceea
de a face vocalize, oameni-şi vor da seama că sunetele pe care le emit fac parte dintr-o imensă
simfonie, una socială, care le vorbeşte oamenilor despre mersul popoarelor şi despre transformarea
conştiinţei globale. Fiecare strigăt are rolul său, fiecare vocală pe care o emitem nu urmăreşte să ne
spună cine suntem, ci urmăreşte să ne deschidă către celelalte sunete cu care să fim în armonie și
prin intermediul lor să construim lucruri remarcabile.
În felul acesta, descoperim că există o conştiinţă de grup, aceea pe care astrologia modernă
nu prea o abordează pentru că această cunoaştere ezoterică nu se vinde, decât dacă este ambalată
frumos şi sub un nume foarte incitant, dacă este trecut un simbol sau dacă are ca partener CocaCola, Mcdonalds sau KGB. Aceste elemente care impresionează adânc sufletul celui care este ataşat
de poporul său, de familia sa, de cercul de prieteni, care-şi iubeşte oamenii şi doreşte să se sacrifice
pentru ei va fi un element de referinţă pentru individ şi pentru mesajul pe care îl are de transmis în
această viaţă. Dacă priveşte în mod unilateral mesajul său s-ar putea să nu-i spună nimic, doar o
vocala ori doar o propoziţiei dintr-o frază foarte lungă şi nu trebuie să se încăpăţâneze să analizeze
doar partea pe care o reprezintă el, va trebui să aibă răbdare să se încheie anul 2014 să vadă care
sunt elementele pe care le-a construit, la ce mecanism social important a participat şi în ce direcţie
trebuie să se îndrepte conştiinţa sa. Unii, în această perioadă, se axează doar pe profesie, alţii doresc
să renunţe la viaţa socială, să se retragă ori să-şi lege viaţa personală de o altă viaţă personală,
construind o instituţie a familiei în care să-şi investească toate elementele pozitive şi pe care să o
protejeze cu preţul vieţii lor. Toate aceste elemente fac parte din termenul generic de destin şi au
ca efect spectaculos ridicarea câmpului conştiinţei, a individului şi anularea tuturor acestor
predispoziţii negative.
Există şi o categorie socială de oameni care vin în această viaţă să înveţe însă din prea mult
egoism sau pur şi simplu din neputinţa de a fi evoluat anterior nu dispun de calităţi remarcabile cu
care să se integreze în acest mecanism special. Aceşti indivizi se comportă ca nişte bureţi, adică
absorb tot ceea ce se întâmplă în jur, sunt atenţi la fenomenul social şi vor surprinde prin uşurinţa cu
care vor acumula toate aceste informaţii. Ei se pot duce şi la conferinţe unde să fie abordate teme
legate de viaţă în univers sau despre fizica cuantică, dar pot, de asemenea, să fie şi telespectatori
fideli ai unor telenovele. Ei se simt importanţi pentru că depăşesc aceste bariere impuse de nivelul
de cultură sau impuse artificial de anumite personaje din media sau viaţa socială şi simt, asemenea
celorlalţi înzestraţi cu calităţi speciale, că fac parte dintr-un proces special de transformare a
conştiinţei globale. Dacă ne uitam pe cerul astral care s-a împlinit în ziua de 14 noiembrie observăm
că planetele din zodia Leu se grupează şi trimit către cele din Scorpion multiple careuri. De
asemenea, aceste linii ridica probleme de natură interioară, frământări, îndoieli, suspiciuni sau
obstacole pe care individul şi le-a pus sau pe care le-a constatat atunci când a încercat să se exprime
pe zona publică. Acum când crede că sunt reale, primeşte o nouă opoziţie, şi anume destinul îl
invită spre altceva, astfel linia destinului care are în coadă sa pe Uranus, încurajat de doi malefici,
Pluton şi Marte, desenează pe cer o configuraţie numită Cruce (Axa Dragonului, Uranus si
planetele din zodiile Leu si Scorpion). Această cruce, de fiecare dată când apare, este mediată din
unul din cele patru puncte ale sale. De această dată este mediata din Leu. A media un semn atât de
profund în astrologie care este crucea este un lucruru remarcabil și indică o soluție miraculoasa.
Acest element combină un careu cu o opoziţie, adică o probleme interioară şi o provocare de pe
zona publică, dar nu oricum, ci, a face asta din zodia Leu, înseamnă a da curs elementului personal,
notei personale, creativităţii sau căldurii personale. Toate gesturile pe care le facem noi trebuie să
încălzească, vorbele pe care le spunem trebuie să consoleze şi toate mişcările pe care le facem faţă
de cei din jurul nostru nu trebuie să distrugă în jur nimic, ci trebuie să protejeze că o aripa de înger
toate lucrurile care au prins viaţă în jurul nostru. Va fi însă foarte greu pentru fiecare să facă acest
lucru pentru că, în încercarea de a proteja oamenii, se vor axa mai mult pe opoziţia pe care Lilith o
restrânge cu Neptun. Ei vor anula convingerile lor crezând acum într-un ideal iluzoriu, vor
considera că propoziţia pe care o personifica reprezintă singurul adevăr şi că în realitate, fraza din
care face parte propoziţia care sunt reprezintă o metaforă sau o idee forţă pe care mediile ezoterice o
lansează pentru a bulversa ori pentru a capta atenţia către o anumită idee. Lucrurile însă sunt reale şi
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cine nu le va privi aşa va cădea pradă tentaţiei de a se separa de izvorul puterii lor, de naţiunea care
i-a evidențiat, de limba care i-a hrănit cel mai bine sau de domeniul pe care, printr-o predestinare au
ales în această viaţă să le exprime cel mai bine.
În felul acesta ziua de 16 noiembrie devine una reprezentativă pentru luna noiembrie pentru
că în această zi nu numai că Neptun revine din mersul retrograd, adică o bună parte din zi va fi
static, dar şi pentru că Mercur va fi în sextil cu Pluton şi impactul pe care-l va avea Neptun static în
Peşti asupra lui Lilith de pe ultimul segment sin zodia Leu va veni cu primul tip de sancţiune.
Sancţiunea însă nu durează. Ea, dacă nu este construită de la începutul lunii încoace, dacă nu se
urmăreşte prin acest mod de manifestare combaterea minciunii, a făţărniciei, a iluziei, a falsului,
atunci nu va lua înfăţişarea decât a unei destăinuiri spectaculoase, aceea care va fi explorată cel
mult o săptămână. Nici în această săptămână în care făţărnicia sau lucrurile necuviincioase nu vor
reprezenta un pericol, însă ceea ce este important din ceea ce trăim şi care va face ziua de 16
noiembrie importantă va fi dată de o informaţie. De asemenea, această informaţie este susţinută de
faptul că Venus va fi anaretic pe Scorpion îşi va arăta cele mai mari defecte pe care le-a acumulat în
ultima vreme prin unghiul pe care l-a tot menţinut cu Luna neagră din Leu.
Nu putem anticipa în mod concret şi indubitabil exact care vor fi evenimentele sociale pe
care le vom parcurge, însă toate sunt tangente la dorinţa de putere, la abuz, la desfăşurarea fiinţei
într-o zonă a compromisului şi toate faptele care ies pe zona publică şi care vin dintr-o contracţie
interioară au această amprentă a frustrării, a nemulţumirii, a angoasei sau chiar a invidiei. Oamenii
se vor lupta unii cu alţii, vor fi laşi sau foarte agresivi unii cu alţii pentru că nu şi-au depăşit unele
probleme. Nu faptul că cei din jur au bani ne nemulţumeste, ci faptul că ei au şi noi nu, nu faptul că
unii sunt nefericiti, ci faptul că lasă impresia că sunt mulţumiţi cu tot ce au şi noi nu primim ceea ce
solicităm.
Lucrurile acestea nu vin pentru prima dată acum, ci sunt alimentate, în etape, începând din
vara acestui an, din august, când multe au fost complicate de tranzitul planetelor prin zodia Leu.
Acum, Lilith, pe final de tranzit prin această zodie, pare să ne constrângă foarte mult să credem în
lucrurile care nu sunt corecte, benefice, care sunt orientate împotriva individului sau care vor să
moară împreună cu binele pe care nu au reuşi să-l adjudece. Pe ideea Să moară şi capra vecinului
foarte multi se vor sacrifica acum trăgându-i după ei pe alţii, pe care nu au putut să-i doboare prin
confruntare directă. Aceste elemente sunt şi ele integrate în destinul individual şi fac parte din
picanteriile episoadelor istorice, din evenimentele de culise, acelea pe care mulți le afla după zeci de
ani de la momentul în care s-au produs.
Indiferent de direcţia spre care ne îndreptăm trebuie să dăm dovadă de o puternică implicare
personală pentru a fi în consonanţă cu aceste predispoziţii astrale. Cei care se cred deasupra acestor
predispoziţii astrale, care vor să contrazică mesajul lansat de un astrolog nu sunt decât nişte naivi
pentru că pun mâna pe radieră şi sterg o singură propoziţiei crezând că au şters de pe hârtie tot
paragraful. Ceea ce prezintă un astrolog sau un alt pasionat al ştiinţelor ezoterice despre acest
interval reprezintă doar o parte din mesaj şi oricât de bine este argumentat, oricât de puternic este
înserat sau acceptat de comunitate, mesajul său nu reprezintă adevărul absolut. De aceea a nega
informațiile venite pe filiera astrologică reprezintă doar o încercare timidă de a combate o
problemă. Acum dăruirea față de destinul personal, îi afectează şi pe aceştia şi ei trebuie să-şi ducă
mai departe rostul pentru care s-au născut, chiar dacă menirea lor nu este în consonanţă cu ambiţiile
pe care le au acum. Acum, prin Venus sau prin careul dintre Venus şi Luna neagră ambiţiile acestor
personaje care transfera informaţia s-ar putea fie puţin cam mari sau să genereze anumite
animozităţi în rândul pasionaţilor de previziuni sau a celor care sunt la modul general interesaţi de
ştiinţele ezoterice.
Seara zilei de 16 noiembrie o aduce pe Venus în postura de a trece în Săgetător, iar Soarele
va împlini un sextil cu Luna din Fecioară în mijlocul zilei de 17 noiembrie și tot atunci se va împlini
şi trigonul Mercur-Chiron. Astfel, pe finalul sau de tranzit prin zodiei Fecioară, Luna participa atât
prin implicare directă cât şi ca fundal la iniţierea unor proiecte foarte îndrăzneţe. De vreme ce şi-au
descoperit vocaţia, de vreme ce au înţeles cât de important este mesajul pe care-l deţin, cât de
apreciat este sau că au plasat o bombă care până la urmă a explodat, oamenii se îndreaptă către o
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nouă etapă a destinului lor. Această etapă reprezintă una din cele mai mari încercări pe care o au ei
în confruntarea cu ei înşişi de peste an. Conjuncţia Soarelui cu Saturn, care se va împlini în mijlocul
zilei de 18 noiembrie va avea de o partea şi de alta careul lui Mercur la Junon sau careul lui Marte
la axa Dragonului. Dacă ei îşi formulează dorinţa de a merge mai departe şi nu se lasă în voia
destinului care ii duce către noi meleaguri, dacă urmăresc să se puna de-a curmezişul sau să iniţieze
după capul lor anumite proiecte crezând că despre asta este vorba, asta înseamnă să asculte de vocea
interioară ori de o recomandare din interiorul grupului, atunci se vor înşela amarnic. Aşa cum până
acum au fost împinşi de la spate pentru a descoperi toate aceste lucruri, aşa cum au făcut aceste
schimbări importante de conştiinţă sau de vibraţie sub impulsul unei presiuni, fie de ordin interior,
fie de ordin exterior, la fel şi acum, că trebui să dovedească răbdare, disciplină, tărie de caracter,
reţinere, interiorizare pentru a înţelege ce anume trebuie să facă.
Este posibil ca acum, un personaj pozitiv care a avut un mesaj foarte clar şi care a dorit să-l
transmită lumii prin intermediul celorlalţi se transformă într-un factor de stres. Dacă de la sine
putere şi-a luat acest rol, atunci va deveni un exemplu pentru cei care înţeleg ce destin au şi în
următoarea etapă se rătăcesc definitiv de ceea ce au descoperit pentru a da curs oricăror tendinţe, că
sunt pozitive sau nu, individul trebuie să aştepte un semn. Acest semn va veni printr-o recomandare,
un îndemn, o invitaţie de a participa la un proiect sau pur şi simplu absenţa tuturor acestor elemente
care îi dau libertatea individului să-şi ordoneze timpul liber după bunul plac. Dacă unii aleg să-şi
ordoneze libertăţile după bunul plac refuzând invitaţiile din jur sau alungând în mod insistent
recomandările sau invitaţiile care vin din jur, atunci toate aceste evenimente din planul social îl vor
copleşi şi-i vor arăta că nu faptul că şi-a găsit destinul reprezintă elementul cel mai important, ci că
acum, când doreşte să-l promoveze, probează că tot ceea ce a descoperit anterior nu a fost o
plăsmuire a minţii, ci expresia cea mai înaltă a intuiţiei, a armoniei din interiorul grupului sau a
făpturii sale spirituale.
Careul lui Marte la Axa Dragonului reprezintă însă un element negativ pentru toată lumea.
Fiind în Capricorn, Marte va sancţiona cu noi reguli, cu noi direcţii importante pe care oamenii să le
pună foarte greu în aplicare sau care sunt în dizarmonie cu nevoia lor de distracţie ori de
implementare a proiectelor pe care le aveau în derulare. Aceste intervenţii iau înfăţişarea unui
personaj care este numit într-o funcţie prin demersuri mai puţin corecte şi face revoluţie în instituţie
sau un anume lider, la recomandarea unui consilier, de asemenea tânăr şi naiv, dar care înţelege
fenomenul social, pune pe jar comunitatea socială şi nimeni nu mai înţelege nimic. Este mai puţin
important dacă aceste lucruri îşi vor atinge linia de sosire într-un mod agresiv său pozitiv, important
este că prezenţa lui Marte la jumătatea distanţei dintre cele două extremităţi ale Axei Dragonului
prin exaltarea sa nu face altceva decât să unească două extreme. Societatea nu are nevoie de tabere
cu care să lupte şi care să o sărăceasca de resurse, ci are nevoie ca fiecare din cele două tabere să
treacă printr-o etapă a compromisului şi câştigul fiecăruia să fie atins de factorul pierderilor
colaterale.
Ştim bine din învăţăturile ezoterice că oamenii aici în această lume nu sunt învingători şi cel
care învinge această lume o face împrietenindu-se cu moartea, deci toţi mergem practic pe acelaşi
drum. Este adevărat că modul în care aleg să meargă pe drumul comun, îi face să fie diferiţi între ei.
Însă situarea lui Marte la jumătatea Axei Dragonului, când acest malefic are susţinerea lui Pluton
care de ani buni încearcă modificarea conştiinţei globale, să implementeze printre altele şi această
idee care va fi pusă în aplicare acum, înseamnă găsirea căii de mijloc. Din nefericire, acum, calea de
mijloc nu înseamnă soluţie, ci înseamnă compromis, nu înseamnă a accepta cu zâmbetul pe buze, o
recompensă său o promovare, ci înseamnă invitaţia la a demonstra calităţile sau caracterul veridic
al informaţiilor care au fost vehiculate până acum. Va fi greu pentru cei mai multi ca, în finalul
acestui interval pe care-l analizam, prin conjuncţia Lunii cu Capul Dragonului din 18 noiembrie
când se iniţiază un nou ciclul draconitic, să împace valorile morale cu cele generate de această
societate.
Semnele transformării sociale sunt negative. Ele nu merg spre progres pentru că, se pare,
există undeva în lume anumite personaje care nu câştiga suficient de mult promovând cultura, ci
doresc să aprofundeze că pot aprofunda în intenţiile lor arătându-ne că indiferent ce rol îndeplinim
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în această lume, că suntem personaje pozitive sau nu, că suntem lideri, ghizi, maeştri spirituali sau
făpturi nevinovate care nu aud, nu înţeleg, nu ştiu, ci se nasc pentru a urmări emisiunile tv, toate
sunt puse pe acelaşi nivel.
Acum la acest final de segment pe care-l analizăm vom înţelege că indiferent de poziţia pe
care ne-o atribuim din punct de vedere social, oamenii sunt pe acelaşi nivel. Este de la sine înţeles
că dacă nu-şi controlează dorinţele, dacă urmăresc să spună Eu sunt privilegiatul soţii, atunci
oamenii vor fi în conflict cu societatea prin dorinţele pe care nu mai pot să şi le controleze, însă este
indicat să înţelegem că dacă Luna se apropie de Coada Dragonului şi iniţiază un nou ciclu
draconitic, acest lucru se va face în fereastra sextilului pe care Luna şi Jupiter îl împlinesc. Asta
înseamnă că indiferent cât de grea este situaţia, indiferent de rolul care ne este atribuit cu forţa de un
factor social, există o speranţă ce vine din cultivarea calităţilor creatoare care au fost atribuite
individului de un factor care nu se supune contextului astral de acum şi, de ce să nu o spunem drept,
care nu se supune niciunul context astral şi care vine de undeva de dincolo de toată această sferă a
predispoziţiilor astrale.
Trecerea Lunii în Scorpion în ziua de 20 noiembrie va pune pe jar comunitatea şi va aduce
la lumina anumite rezultate preliminare din sondaje sau observaţii făcute în teritoriu, din interviuri
luate pe sărite sau pur şi simplu ca urmare a unor analize pe care le vom face noi referitor la
anumite episoade ale vieţii pe care le-am selectat după bunul plac sau aleator. Aceste trăsături
negative ne hrănesc intuiţia şi se transformă în adevărate confirmări ale faptului că societatea trece
acum prin transformări spectaculoase. Este adevărat, factorul de decizie, acela care ţine omenirea
într-un anumită stare de adormire, încă deţine o putere spectaculoasă şi încă domina populaţia chiar
dacă ea este nemulţumită de prezenţa sau de puterea în exerciţiu a acestei forţe. Nu contează ce
nume are călăul, nu contează că el îşi îndeplineşte zilnic norma, important este că prezenţa sa acolo,
pe podium, reprezintă garantul faptului că de fiecare dată când anumite personaje cu factor de
decizie se supără, un cap va cădea, o minte luminată va înceta să mai emită în această lume şi noi,
cei care dorim să ne hrănim cu lucruri cu adevărat profunde, vom fi privaţi de informaţii valoroase.
Aşa după cum vedem, acest interval pe care-l, analizăm este atât de spectaculos şi interesant,
încât puţini vor fi aceia care vor spune că în cele 10 zile pe care le-am analizat nu li s-a-ntâmplat
nimic spectaculos. Dacă, fie şi numai pentru scurt timp, se vor preocupa de devenirea lor, de modul
cum îşi implementează mesajul, de ceea ce au de transmis, de menirea pe care o au în această lume,
sau dacă pur şi simplu se gândesc, fie şi numai o scurtă perioadă de timp, ca s-ar putea ca viaţa lor
să nu fie întâmplătoare, atunci lucrurile se transformă iremediabil şi spre oameni vine din subtil o
anume claritate care va aşeza lucrurile de o manieră atât de spectaculoasă încât situaţiile să fie
selectate sau separate unele de altele după ceea ce vedem, nu după ceea ce ne închipuim că vedem.

A TREIA DECADĂ (21-30 noiembrie 2014)
Dăruire faţă de familie sau comunitate
Se scoate la lumină o situaţie de fapt a lucrurilor. Se înţelege că situaţiile neobişnuite sau chiar
extravagante au avut un rost. Observaţie. Cad măşti. Răutăţi. Exprimare simplă. Tentaţia
minciunii. Agresiuni argumentate prin condiţionările impuse de societate. Se simte complicat. Apel
la justiţie. Obrăznicie. Mărimea grupului oferă un suport lărgit pentru probleme. Nevoie de frumos.
Preocupări despre sănătate. Educaţia combate frământările sociale. Nevoie de spirit practic.
Impresii false. Bârfe. Retragerea unei susţineri. Teama de iluzie. Reducerea cheltuielilor. Conflict
între generaţii. Urâţenia vine prin înfometare. Descoperirea unui lucru miraculos. Relaţii
complicate. Protejare prin iertare.
A sosit şi momentul să ne îndreptăm toată atenţia fie către familie, fie către comunitate, să
lăsăm lucrurile importante, magnifice, să lăsăm istoria omenirii în seama altora, să lăsăm deoparte
tot ceea ce vine de pe arborele genealogic şi să ne preocupăm de lucrurile pe care le avem acum, în

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

241

prezent, de maximă urgenţă. Acest ultim interval al lunii noiembrie vine spre noi cu acest îndemn
de a dărui tot ceea ce avem mai bun faţă de familie, faţă de anturaj, deci faţă de comunitate. Aceste
elemente care vin spre noi acum vor scoate la lumină o situaţie de fapt a lucrurilor. Dacă până acum
am fost invitaţi să ne scufundăm prea mult în trecut, să căutăm sensul a ceea ce credeam că suntem
ori dăruind faţă de strămoşi, ori dăruind faţă de destin, acum să fim în postura în care probăm că
toate aceste situaţii neobişnuite sau chiar extravagante au avut un rost. Rostul lor este, ca şi în
intervalele anterioare, de a ne stabiliza mult mai bine în sfera socială, de a ne construi un nume sau
de a da sens proiectelor pe care le-am derulat până acum. Lucrurile acestea cer mare consum de
energie sau o atenţie ieşită din comun în a identifica cele mai bune rezultate pe care să le pună în
aplicare individul pentru a obţine un maximum de efect.
Asta nu înseamnă că lucrurile care vin spre noi în acest interval sunt uşoare, accesibile și, de
asemenea, nu înseamnă că dacă poartă amprenta informaţiilor uşor de recunoscut neapărat suntem
în postura de a le integra foarte bine în viaţa personală. Dăruind faţă de familie sau faţă de
comunitate reprezintă îndemnul a ceea ce ne va fi cel mai greu să facem. Oamenii în acest interval
se vor dovedi individualişti, adică interesanţi mai mult de propriul lor avantaj, decât de ceea ce ar
avea de împărţiţi cu ceilalţi.
În acest traseu pornim cu stângul, adică cu Luna în Scorpion, în cădere, foarte aproape de a
împlini conjuncţii succesive, cu Mercur, cu Saturn şi evident în 22 noiembrie, conjuncţia cu
Soarele, construind, în felul acesta, faza de Lună nouă în Săgetător. Înţelegem, astfel, că până ca
Luna să ajungă Soarele din urmă, acesta, în mijlocul zilei de 22 noiembrie, a părăsit Scorpionul şi a
intrat în Săgetător. Situaţia aceasta nu va face altceva decât să ne bulverseze şi mai mult cu situaţii
pe care nu el putem înţelege, integra sau care, în cea mai mare parte a timpului, au avut o înfăţişare
şi acum, la final, chipul li se schimbă, îşi dau masca jos, sau printr-o întâmplare, sunt înlocuite de
altele care nu se mai potrivesc absolut deloc acestui context.
Luna în Scorpion critică foarte mult şi atunci când are în spate un sextil cu Pluton şi de
asemenea un trigon cu Chiron, adică atunci când participă la un triunghi minor cu Pluton focar, are
nevoie de susţinere socială. Această susţinere socială nu o primeşte necondiţionat, nu cu titlul
gratuit, ci i se permite accesul la anumite informaţii pe care va şti să le gestioneze foarte bine.
Aceste informaţii, pentru că vin în aplicaţia careului Luna-Junon, au un scop tendenţios. Pentru
individul care nu mai are încredere în sine ori, de partea cealaltă, se crede mult prea sigur pe el, pe
demersurile sale şi atunci își ia măsuri de precauţie neavând încredere în cei din jur, sextilul pe care
Mercur şi Marte îl vor împlini, chiar în seara zilei de 21 noiembrie, acum, la început de ciclu lunar,
ne va pune la grea încercare răbdarea de a integra informaţii pozitive într-un cadru negativ. Oamenii
sunt irascibili, nu reuşesc să-şi controleze temerile sau sunt obsedaţi de agresiuni, ori prea mult
dominaţi de acele elemente de comportament ori invidii, răutăţi pe care nu le mai pot lăsa în urmă.
Atunci când Mercur şi Marte sunt în sextil lucrurile ar trebui să meargă foarte bine, individul
să se exprime foarte bine, să găsească un suflu nou, să găsească cele mai adecvate cuvinte, să se
deplaseze foarte repede de la o noţiune la alta, să reuşească să investească foarte puţin şi să câştige
foarte mult, să atragă atenţia opiniei publice prin idei foarte clar exprimate şi să obţina maximum de
avantaj într-un timp foarte scurt, uzând de anumite cunoştinţe pe care le are sau de o meserie.
Atunci când această deschidere către acţiuni rapide şi eficiente se realizează în aplicaţia careului pe
care Soarele şi Lilith îl împlinesc, sensul acestora ar putea să fie deviat de motivaţii mai puţin
corecte. Vorbim aici despre tentaţia minciunii, despre înclinaţia de a prezenta adevărul trunchiat sau
de a-i da o tentă uşor dramatică ori foarte personală din curiozitate sau pentru a obţine un avantaj de
moment. Dacă sensul acesta este dat pentru a obţine avantaj de moment, lucrurile vor veni apoi spre
individ în cascadă. Această cascadă va avea o tentă foarte periculoasă în prima jumătate a zilei de
22 noiembrie, atunci când Soarele va fi anaretic în Scorpion.
Ştim că Soarele anaretic în Balanţă aduce un dezinteres foarte mare faţă de tot ceea ce este
suferinţă în jur sau de relaţiile care ar fi trebuit să fie reparate ori de relaţii în general; acest
deziderat ori acest dezinteres ar putea să-l îndemne pe individ să rănească foarte uşor, să se arate
prea repede atunci când un apropiat are nevoie de ajutor, de susţinere, ori pur şi simplu de puţin
atenţie. Soarele anaretic din Scorpion mută această tendinţă de pe relaţii dintre oameni pe relaţia
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individului cu el însuşi. În felul acesta, individul este înclinat să facă tot felul de prostii, oferindu-şi
argumente că situaţia îl împinge, societatea îl constrânge să facă să ori pur şi simplu nu se poate
abţine pentru că niciodată nu s-a abţinut şi de ce ar face-o acum. Aceste motivaţii puerile vor fi
trecute într-un alt plan încă din dimineaţa zilei de 22 noiembrie când Luna şi Saturn vor fi în
conjuncţie. De asemenea, în dimineaţa zilei de 22 noiembrie s-a împlinit şi careul Lunii cu Jupiter şi
orice judecată sănătoasă pe situaţii sociale corecte a dispărut. Dimineaţă avem doar resentimente şi
dorim să lăsăm o urmă a răzbunării, sa înţepam pe cineva, să ironizam ori pur şi simplu să facem un
gest mai puţin corect pentru ca pe viitor să fim protejaţi de o eventuală agresiune.
Apoi, la puţin timp de la trecerea Soarelui în Săgetător, în 22 noiembrie, Luna îşi va împlini
careul cu Lilith. În felul acesta, oamenii simt complicat, se asociază pe ideea de răzbunare şi sunt
îndemnaţi să dea curs unor atitudini care nu le fac cinste. Sigur, îndemnul acestui interval la care
suntem obligaţi de tipul de analiza pe care-l facem acum, să revenim, adică acela de a dărui tot ceea
ce este mai bun faţă de familie, faţă de comunitate, faţă de grupul de apartenenţa, va trece în ziua de
sâmbătă, 22 noiembrie, printr-o mare criză. Vor depăşi această criză oamenii care gândesc foarte
simplu, care nu-şi pun probleme existenţiale şi care iau lucrurile aşa cum sunt. Am văzut de multe
ori de-a lungul vieţii tot felul de personaje care rezista în condiţii foarte grele, care sunt constrânşi
de contextul pe care-l traversează să facă efort sistematic pe o durată mare de timp. Acești oameni
lasă o undă de mirare în comunitate, fiecare întrebându-se: „Oare cum poate?”. Este foarte simplu
dacă am urmări care este tipologia personalelor respective. În general, aceste persoane provin din
zodii de apă sau de pământ, oameni care, dacă-şi fac griji, nu le duc cu ei la locul de muncă sau le
este atât de teamă de eventualitatea unui eşec în ceea ce priveşte securitatea lor sau imaginea
socială, încât sunt dispuşi să facă efort o perioadă mare de timp şi cu o repetitivitate care surprinde
de fiecare dată. Aceşti indivizi, atunci când lucrează, reuşesc să declaseze un mecanism care, celor
mai multi, le este străin. Ei îşi ridică o barieră mentală care le spune că nu mai pot, că nu mai sunt în
stare ori, că au atins limita maximă a puterii. A-şi repeta în continuu că nu mai poate, îi conferă
individului o constrângere pe care el însuşi şi-o alimentează. Careul pe care Luna şi Lilith îl
împlinesc din zodii de putere în ziua de 22 noiembrie ne scoate în evidenţă această idee forţă, acest
mesaj care devine reprezentativ prin expresia „Nu mai pot!”.
Sigur, nu poate fi vorba despre o putere personală pentru că traversând conjuncturi foarte
încărcate, nu se va pune problema unei generozităţi sau unei exprimări pozitive decât în cazul
persoanelor care sunt înzestrate cu un simţ special, cu generozitate nativă sau care s-au educat în
sensul acesta. Traversând careul pe care Luna şi Lilith îl împlinesc acum, înainte ca în mijlocul zilei
Luna să treacă în Săgetător, cu Lilith pe gradul anaretic din Leu, oamenii îşi pun bariere periculoase
pentru că se tem de consecinţele faptelor lor. Există şi personaje negative care nu au acest simţ, însă
cei mai mulţi dintre oameni se vor arăta suspicioşi, neliniştiti, nemulţumiţi de ceea ce trăiesc pentru
că şi-au pus această barieră din teama de a nu trebui ca în viitor să se confrunte cu consecinţe ale
faptelor lor. Faptul că şi-au pus o barieră pe mesajul Nu mai pot nu înseamnă că aceasta va
acţiona în toate sectoarele. Ei vor putea să-şi ducă mai departe planul, să acţioneze însă atunci când
se va pune problema de efort, de a depăşi o anumită limita, aceasta barieră îşi va îndeplini misiunea
privindu-l pe individ să meargă prea departe cu intenţiile egoiste, cu vanitatea, cu invidia sau cu
răutăţile pe care nu şi le poate controla acum.
Trecând în Săgetător, Luna va schimba spectrul trăirilor şi îi va îndemna pe indivizi să-şi
ascundă mult mai bine aceste impulsuri. Ei nu vor mai avea nevoie de bariere, ei nu se vor mai teme
că ar putea să nu se controleze şi într-o situaţie în care să-şi piardă minţile, să lase în urma numai
suferinţă. Ei acum sunt calmi, sunt liniştiți, iar dacă se îndoiesc de puterile lor, de deschiderile lor,
de caracterul pozitiv, atunci ţin aceste atitudini, aceste elemente de comportament, în intimitate. Nu
le scot, nu le împărtăşesc şi nici nu sunt constrânşi de vreun factor exterior să facă acest lucru.
Încet, încet, elementele care au apăsat până acum zodia Scorpion se vor mută în Săgetător şi
trecem de pe acţiuni făcute în secret, despre atitudini îndreptate împotriva omului de bunuri de
putere, de autoritate ori de pe acţiuni care vizau abuzul de putere, pe acţiuni care fac prea des, poate
ostentativ de des apelul la justiţie. În Săgetător oamenii vor avea mai mult simt decât au avut cât
timp Soarele a trecut prin Scorpion, ca să nu mai vorbim de perioadele în care au existat marcaje
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importante pe acest semn. Săgetătorul nu instigă spre abuzul de putere, decât atunci când este
constrâns de comunitate să acţioneze în sensul acesta. Din proprie iniţiativă nu va face, pentru că
are un simţ al factorului uman atât de puternic şi dezvoltat încât nu va gândi strategii împotriva
oamenilor decât dacă va fi convins că asta se cere, că asta cere grupul, societatea, şeful, doar dacă
va fi convins ca procedând în felul acesta va face pe placul cuiva şi într-un cadru intim, poate într-o
intimitate imaginată sau construită artificial împreună cu anumite persoane din jur cu care se va
simţi foarte bine.
O dată cu trecerea Soarelui în Săgetător ne vom transforma şi noi asemenea nativilor din
această zodie în vânători de confort. Căutam confortul în toate locurile din lume, visam să
călătorim, să descoperim frumosul, starea de bine, însă pe oriunde am merge ducem cu noi
neputinţa de a ne controla sentimentele pe care le-am probat în 21 noiembrie şi în prima partea din
22 noiembrie când am dat dovadă de obrăznicie. Pentru că lucrurile acestea rămân în interior sau
într-un cadru intim neavând suportul astral necesar pentru a fi scoase în exterior, problemele sau
frământările interioare vor fi cu atât mai dificil de încadrat, cu atât mai periculoase, cu cât grupul în
care se manifesta este mai mare. Interacţiunile dintre oameni, în interiorul grupului, adică pe baza
unui limbaj comun sau folosind o anumită terminologie sau anumite instrumente specifice acelei
comunităţi, vor face toate demersurile în care este implicat grupul în exterior să treacă prin criză.
Aceste lucruri se întâmplă pentru că Lună nouă de pe Săgetător în dată de 22 noiembrie ne invită în
mod special a ne preschimba statutul social, numai că în această perioada nu ni se spune cum să
facem acest lucru şi atunci facem din nou trimitere la acele elemente de comportament, la acele
trăsături speciale pe care trebuie să le deţină un indiciu atunci când alege să dăruiască ce are el mai
bun faţă de familie, faţă de comunitate sau faţă de anumite persoane împreună cu care face parte
dintr-o intimitate lărgită.
În felul acesta, zilele de Săgetător vor fi zile în care se cauta dreptatea, doar că nu se
folosesc cele mai bune mijloace. Tocmai de aceea studiul nu este adecvat, datele pe care le recoltăm
acum, pe care le adunăm acum, nu ne vor folosi la nimic, mai curând ne va folosi faptul că ne vom
întâlni cu prietenii, vom petrece timpul în aer liber sau ne vom îndrepta către o altă formă de
exprimare pe care până acum am refuzat-o din motive bine întemeiate şi anume nu ne permite
sănătatea, bugetul, nu am fost acceptaţi sau ne-a fost ruşine. Acum când se reface careul LunaChiron avem tendinţa de a spune la fel, însă suntem îndemnaţi de careul Mercur-Jupiter, adică de o
necesitate pe care o considerăm urgenţă acum să ne îndreptăm către aceste informaţii şi să ne
străduim, prin ceea ce câştigăm acum, să facem faţa unei presiuni sociale. Presiunea socială nu este
susţinută în mod special de contextul astral general, ci doar de câteva aspecte şi anume doar de
aspectul mult discutat, acela al conjuncţiei lui Uranus cu Coada Dragonului sau de acela care devine
din ce în ce mai strâns al opoziţie pe care Luna neagră şi Neptun o împlinesc. De partea cealaltă,
încercăm să contrabalansăm toate aceste probleme de comportament sau tentaţii care ne vin din
partea societăţii pusă acum pe tulburat minţile sau care ne pune în faţa unor situaţii periculoase pe
care nu ştim să le gestionăm şi din faţa cărora dorim să fugim. Pe fondul acesta, avem de parcurs o
nouă manifestare a structuri afective şi anume nevoia de frumos, de extravaganță, de exprimare.
În zilele de Săgetător (Luna în Săgetător) am fost îndemnaţi să ne punem pe studiu, să
urmărim comportamentul celorlalţi, să ne ducem la sala de lectură, să căutăm tot felul de informaţii
pe internet ori pur şi simplu să ne facem un inventar al cărţilor din bibliotecă în ideea că poate, în
felul acesta, ne îmbogăţim anumite cunoştinţe, nu neapărat despre ceea ce găsim acolo, ci despre
ceea ce am putea să recomandăm celorlalţi. În felul acesta, considerăm că ne pregătim intenţionat,
dar şi emoţional pentru etapa următoare. Nu ştim concret care este aceasta etapa următoare însă
vom vedea începând cu 24 noiembrie, atunci când Chiron va intra în mers direct şi când pentru o
perioadă, adică în special noaptea de 23 spre 24 noiembrie, va fi static în Peşti. Aceste lucruri care
vin spre noi acum vor fi încadrate greşit sau lăsate de izbelişte pentru că, fără să putem explica
exact de ce urmărim un răspuns, aşteptăm să se întâmple ceva. Asta este explicată din punct de
vedere astral prin Chiron static pentru că până acum Chiron a avut un impact covârşitor asupra
inserţiei sociale, asupra planurilor de viitor venind cu motivaţii de natură medicală, din punctul de
vedere al sănătăţii spirituale, ori îndemnându-ne de fiecare dată să privim problemele din afară.
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Acum chiar dacă putem să facem toate aceste lucruri pe care le-am făcut până acum sub îndemnul
lui Chiron, faptul că acest asteroid este static nu mai există comandă care ar trebui să vină din partea
lui, ci există doar fondul. Nu ne mai spune cineva unde anume să ne uităm pe fereastră, deși
fereastra rămânea la locul ei. Nu ne va spune nimeni la ce pagină să citim informaţia care ne
interesează deşi cartea este tot pe masă.
De asemenea, zilele de Săgetător (Luna în Săgetător) sunt şi zile de scenarii, iar Luna nouă
împlinită pe acest semn, din 22 noiembrie devine foarte generoasă în a ne încuraja să ne creăm tot
felul de situaţii ipotetice, să visam că poate vreodată vom avea şi noi şansa să trecem prin aşa ceva.
Lucrurile ne îndeamnă să gândim frumos despre oameni, despre comunitate, să arătăm că gândim
frumos despre tot ceea ce avem în jur, însă nu ne ajută să ne schimbăm fondul conflictual ori cel
pasiv. Cine va reuşi să facă acest lucru o va face că este educat în sensul acesta, învăţat de părinţi, la
şcoală, de prieteni sau de fiinţe remarcabile pe care le-a întâlnit, să ierte, să se purifice de toate
aceste otrăvuri subtile, să-şi ceară iertare mental, în gând, faţă de toţi oamenii pe care i-a jignit şi să
meargă mai departe în lumina pentru a-şi împlini destinul. Astfel, ei se comportăm duplicitar, deşi
în intimitate iau contact cu toate aceste frământări subtile, deşi par să fie asemenea celorlalţi, ei prin
iertare, prin întreţinerea acestui mecanism ori prin transmutarea oricăror forme de energii negative
ce sunt legate de stări afective reziduale, ei devin un sprijin important pentru cei din jur. Nu vor fi
nominalizați, strigați de la tribuna sau prea mult elogiați pentru ceea ce au făcut, ci pur şi simplu li
se va căuta prezenta sau imaginea le va fi invocată mentală, le va reveni multora în minte ca un
reper, ca şi cum un înger păzitor le trimite un parfum suav care îi relaxează şi îi pregăteşte pentru
efortul pe care îl vor avea de făcut.
În seara zilei de 24 noiembrie Luna va trece în Capricorn şi primul aspect pe care îl va
împlinit în noaptea de 24 spre 25 va fi un sextil cu Neptun. Prin ceea ce se întâmplă acum înţelegem
că există o continuitate a lucrurilor. Deşi Luna trece într-un alt mod vibratoriu, intra într-o altă
zodie, are un alt mesaj, lucrează cu alte energii, mesajul este continuat ca şi cum acest lucru nu s-ar
produce, ca şi cum această mişcare de vibraţie nu are loc, ca şi cum Luna nu şi-a schimbat zodia.
Lucrurile acestea se întâmplă pentru că tendinţa pe care am avut-o cât timp Luna a fost în Săgetător
a fost aceea de a ne curăţa fiinţă de anumite elemente reziduale. Acum, Luna trecând în Capricorn,
ne pune în faţa acestora şi curăţarea lor devine o necesitatea de fapt. Chiar dacă nimeni nu va şti că
nu dorinţa va fi aceea care ne arată că lucrurile nu se schimbă, ci necesitatea de fapt, faptul că Luna
trece în Capricorn (exil) şi împlineşte sextilul cu Neptun şi apoi, în mijlocul zilei de 25 noiembrie,
conjuncţia cu Pluton, ne pune în faţa unor situaţii pentru care ne-am pregătit în zilele anterioare.
Mulţi vor verbaliza, vor exprima la scena deschisă, vor formula implicit acest lucru considerând că
25 noiembrie este foarte importantă pentru ei pentru că, se pare, toată săptămâna anterioară s-au
pregătit pentru a face faţă situaţiilor care vin spre ei acum.
În realitate, aceste situaţii nu au un caracter ieşit din comun, ci devin aşa în ochii noştri
pentru că este singura situaţie reală pe care o recunoaştem, din tot ceea ce am parcurs până acum, de
la începutul acestui interval, adică de pe 21 noiembrie. Conjuncţia Lunii cu Pluton o transformă pe
aceasta în distribuitor de lumină şi în aproximativ o săptămână ea va avea de implementat idei
legate de schimbarea stării de conştiinţă, pregătindu-i pe oameni pentru un salt mental.
Acest salt mental vine în 25 noiembrie cu tendinţa de a ne apropia de acţiuni care să ne
combată imaginaţia. Oamenii îşi imaginează lucruri care nu sunt reale şi scurtarea, prin
transformările pe care le parcurg sau pur şi simplu anumite episoade personale, îi îndeamnă să
renunţe la vise, la himere, să nu-şi mai imagineze lucruri la care nu vor ajunge niciodată, ci să
revină cu picioarele pe pământ. În favoarea acestei atitudini stă careul pe care Luna îl împlineşte la
Axa Dragonului şi care se va împlini în noapte de 25 spre 26 noiembrie. O alta noapte periculoasă,
o altă noapte care ar putea să tulbure foarte multor indivizi somnul cu griji inutile, cu temeri legate
de bani, stabilitatea firmei, continuitatea pe aceeaşi filieră în care a lucrat până acum sau griji legate
de faptul că până acum, nimic din ceea ce individul şi-a dorit nu s-a împlinit. Poate de aceea în
ultimele zile, că o anticipare a conjuncţiei dintre Mercur şi Saturn ce are o greutate speciala în
această direcţie, oamenii şi-au imaginat tot felul de situaţii, şi-au atribuit tot felul de roluri sperând
că prin simulare se vor simţi mai bine. În dimineaţa zilei de 26 noiembrie Mercur şi Saturn, în
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ultima zi de Capricorn (Luna în Capricorn), vor împlini o conjuncţie prin care oamenii devin
disciplinaţi, pot părea disciplinaţi pentru tipul de activităţi în care se implica acum. Nimic grandios
nu se consumă acum în comparaţie cu ceea ce am avut de parcurs în primele 20 de zile ale lunii
noiembrie sau chiar luna octombrie. Faptul că nu se întâmplă nimic grandios nu înseamnă că nu
există demersuri anterioare care să se deruleze. Vorbim aici despre trigonul pe care Venus îl
împlineşte cu Uranus, despre faptul că Soarele îşi va definitiva careul pe care-l împlineşte cu
Neptun de ceva vreme, iar Venus şi Chiron nu se vor mai suporta, se vor evita, adică vor fi în
careu. Însă toate aceste lucruri se vor întâmpla în zilele de Vărsător (Luna în Vărsător). Acum, când
suntem încă în zilele de Capricorn (Luna în Capricorn), oamenii îşi fac planuri de bătaie. Doresc săşi schimbe meseria, să investească, și numără banii, prietenii, ies pe stradă şi numără câte pisici
negre le ies în cale şi se lasa consumaţi de toate aceste situaţii transformându-se peste noapte în
detectivi ai propriei vieţi. Asemenea preocupări nu-i ajută decât să-şi consume energia şi să se simtă
importanţi pentru că nimic din rezultatele pe care le extrag acum nu le va folosi pe viitor. Le va
folosi însă că sunt activi din punct de vedere mental, adică e important că realizează un proces
mental şi nu datele pe care le colectează acum, ci procesul în sine pentru că pe mai târziu va fi
nevoie de aşa ceva.
Acum, însă se joacă cu aceste lucruri şi cred că participă la un proces interesant. Aceasta
este o iluzie pe care Luna neagră şi cu Neptun o lansează individului şi îl fac să-şi consume energia
fiind convins că este implicat într-un proces foarte important.
Cerul zilei de 25 noiembrie conţine însă două configuraţii care sunt foarte importante pentru
contextul de acum: piramida de foc între Uranus, Venus şi Junon şi Nicovala care are în două
vârfuri planetele Uranus şi Venus, iar celelalte două vârfuri sunt ocupate de Chiron şi Luna, aflată
în conjuncţie cu Pluton. Mesajul zilei de 25 noiembrie se transfera zilei de 26 noiembrie şi în felul
acesta o facem pe detectivii în problemele care sunt date de careurile împlinite în cadrul Nicovalei,
adică este vorba despre celebrul careu Uranus Pluton şi despre careul lui Chiron cu Venus. Aceste
unghiuri nu se împlinise la grad perfect acum, ci doar se realizează în toleranţa admisă astfel că nu
avem confirmari clare ale unor situaţii împotriva cărora să ne declarăm sau împotriva cărora să
strângem date, ci doar impresii, doar bârfe, doar anumite informaţii care până la urmă se vor dovedi
eronate.
Trecând în Vărsător Luna va schimba substanţial centrul de greutate aducând în ziua de 27
noiembrie împlinirea a patru aspecte, două generate de Venus şi două generate de Soare. Avem,
astfel, trigon Venus-Uranus şi careul Venus-Chiron şi împlinirea careului dintre Soare şi Neptun,
dar şi sextilul dintre luminarii. Aceste unghiuri ne aduc în fața confirmărilor pe care le-am aşteptat
până acum şi care ne surprind cu faptul că vin când ne luasem gândul de la ele. Asta s-a întâmplat
când am pornit un studiu, o cercetare, când ne-am lăsat preocupati de totul felul de situaţii, de
episoade care mai de care mai îndrăzneţe şi mai neobişnuite, ne-am dorit să avem confirmarea
informaţiilor care ne-au ajuns în preajmă, dar nu le-am avut. Acum, însă, avem confirmări, dar nu
mai avem motivaţia necesară şi nici contextul social nu mai este permisiv pentru tipul de anchetă pe
care am fost tentaţi, spre care ne îndreptasem anterior.
În a doua parte a zilei de 27 noiembrie, Mercur va fi anaretic pe Scorpion şi va fi interesat
mult mai mult de propria sa integritate, decât cum să-şi adune datele pentru a le folosi împotriva
celorlalţi. Ceea ce vine prin această poziţie pe gradul anaretic din Mercur, seamănă cu un gen de
maturitate, însă ea se susţine pe teama de a pierde poziţia pe care o are, decât pe maturitatea care ar
putea să sugereze comunităţii că individul a atins un anume grad de înţelepciune. Opoziţia Lunii cu
Junon care se împlineşte în noapte de 27 spre 28 noiembrie când Lilith se află pe ultimule minute de
Leu pare să scoată în evidenţă numite regrete pe care le-am dus cu noi din vara şi până acum, cum
că nu am reuşi să aflăm lucrurile care sunt compromiţătoare pentru ceilalţi sau nu am izbutit să
accedem către o poziţie atât de importantă din punct de vedere social, încât să fim protejaţi de
fluctuaţiile sociale, ori de frământările prin care trece societatea în această situaţie. Lucrurile însă de
asemenea sunt cu titlul informativ pentru că Venus împlinind trigonul cu Junon ne atrage către o
zonă socială care să ne ajute să ne simţim confortabili, care ne da un feedback pozitiv şi ne ajută să
privim cu mai mult optimism în viitor. Reziduurile însă rămân şi imediat ce Lilith va trece în
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Fecioară, în noapte de 27 spre 28 noiembrie vom trece de la îndrăzneală la frică, iar temerile pe
care le-am alimentată în ultimele două săptămână de când Lilith parcurge ultimul segment al zodiei
Leu, vom avea, când intră în Fecioară, confirmări. Acestea, de asemenea, nu sunt reale, ci preluate
de individ, selectate de acesta din comunitate, pentru a avea dreptate şi pentru a se mobiliza în a
declanşa un război instituţional celor care i-au greşit.
Cu trecerea lui Lilith în Fecioară se schimbă substanţial registrul informaţional, pentru că
oamenii nu vor mai fi încurajaţi, îndrăzneţi, atât de victorioşi şi nici atât de grandomani. Nu vor mai
fi atât de siguri pe ei că dacă mănâncă prea mult nu se îngraşă, că dacă vorbesc urât nu le face
nimeni nimic şi nici nu vor mai fi atât de siguri pe ei, că dacă vor critica pe toată lumea lor nu are ce
să li se întâmple. Cu trecerea lui Lilith în Fecioară se vor activa multe dintre temerile pe care până
acum le-au crezut aproape inexistentă ori pe care le-au putut ignora şi problema din punct de vedere
social se va muta de pe lider pe instituţia liderului, de pe deciziile pe care un personaj celebru ar
putea să-l ia sau o persona cu putere ar putea să le adopte, pe sancţiuni aplicate grupului sau de
apartenenţa ori instituţiei în care lucrează ori pe care o coordonează.
Modul de manifestare a lui Lilith în Fecioară va fi mult mai rece şi mai dur, mult mai distant
şi vom vedea în analizele săptămânale pe care le facem aici cum va fi particularizat în unghiurile în
care Lilith se va implica. În primul rând va avea de înfruntat opoziţia cu Neptun şi ceea ce a fost
speranţa până acum se va transforma în teamă de iluzie. Această teamă de iluzie ar putea să-l ducă
pe individ către decizii raţionale de o duritate ieşită din comun. Îşi va vinde tot, bijuteriile,
calculatorul, televizorul, îşi va reduce cheltuielile la minim, considerând că este mult mai important
să supravieţuiască ori să trăiască sănătos, în absenţa oricăror factori care ar putea să-i afecteze
sănătatea, decât să se folosească de toate aceste lucruri şi să se îmbolnăvească şi să nu-şi poată
asigura, după noile standarde care vin începând cu 28 noiembrie, traiul de zi cu zi.
Când Lilith va trece în Fecioară, Mercur va fi anaretic în Scorpion şi este lesne de înţeles că
se va face o legătură foarte negativa pe traumă, iar cine va reuşi să-şi stăpânească toate aceste
impulsuri negative, cine se va uita la probleme şi va spune că nu există, va avea puterea să meargă
mai departe şi să găsească cele mai bune soluţii prin socializare, prin schimburi de idei, prin
întâlniri cu prieteni ori pur şi simplu prin implicarea în proiecte care vor apărea de acum încolo nu
aşa cum îi spune Lilith acum că viitorul va purta stigmatul singurătăţii.
Trecerea lui Mercur în Săgetător implică chiar din primele minute definitivarea trigonului pe
care-l împlineşte cu Lilith. Asta înseamnă că ziua de 28 noiembrie, chiar dacă vine cu o schimbare
de vibraţie negativă, prin faptul că Lilith trece în Fecioară, vine şi cu confirmarea faptului că toate
certitudinile pe care le avem faţă de lucrurile care nu s-au întâmplat încă, faţă de proiectele pe care
le-am avut sunt ireale şi că probleme reale sunt acelea date de conflictele între generaţii. Careul
dintre Mercur şi Lilith, legătura dintre Fecioară şi Săgetător, scot între evidenţă un conflict între
generaţii pe baza aşteptărilor negative pe care fiecare dintre cele două părţi le are faţă de cealaltă.
Dacă facem din nou trimitere la teoriile moderne ale astrologiei karmice descoperim din nou că
Fecioară evoluată merge spre Săgetător şi tocmai de aceea frustrările, inhibiţiile sau toate formele
de constrângere care vin din această zodie sunt regăsite din plin în zodia Săgetător, însă ascunse cu
foarte mare insistență ca şi cum una din dezideratele importante pe care le putem adjudeca din
această zodie ar fi să ne ascundem defectele. Urâţenia care vine prin înfometare, lipsurile materiale,
pierdere locului în instituţie sau compromiterea prin defularea unor obsesii care ar putea sa fie
tangente şi la sexualitate, sunt ascunse prin limbaj, prin aparenta social, prin comunicare, prin
implicarea în proiecte care nu au nicio finalitate, dar care să arate comunităţii că persoana
respectiva are de lucru.
Spre finalul lunii noiembrie Luna va trece în Peşti şi va împlini o conjuncţie cu Neptun va
avea conştiinţa opoziţiei cu Lilith şi îi va transfera planetei Neptun teama pentru grija zilei de mâine
ce este preluată de Neptun, integrată în conceptul de moralitate, de spiritualitate sau de credinţă şi
exprimat prin energia vitală, adică prin apelul la forţe subtile, prin apropierea de religie, prin
preocupări tangente la spiritualitate ori preocupări legate de ştiinţele ezoterice. Săgetătorul
idealizează foarte mult, dar în acelaşi timp o face pentru a transfera idei, pentru a transfera impresii
şi pentru a avea, în urma acestui schimb pe care-l realizează aerul proaspăt al informaţiei, acela care
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îi ţine mintea vie, trează şi care îi va depărta în permanenta de adevăratele probleme ale sale, de
adevăratele frici, fobii, temeri pe care de unul singur nu şi le poate rezolva. Chiar dacă soluţiile vin
spre finalul acestei luni, ele sunt greu de aplicat, mai mult conştientizate de individ sau este sugerata
acestuia calea pe care trebuie să meargă. Unii descoperă acum că numai prin credinţă se vindecă,
alţii descoperă un tratament homeopat ori merg la un ghicitor ori se apropie foarte mult de un
magazin şi pentru că văd în vitrina un obiect foarte scump îşi propun să răstoarne lumea cu susul în
jos pentru a avea resursele necesare şi a şi-l achiziţiona. Ceea ce se întâmplă acum la finalul lunii
noiembrie ne schimbă pe toţi sau ne pune în faţa unor resurse pe care, datorita unor frământări
periculoase, de-a lungul acestui interval de 10 zile pe care-l analizăm, nu le-am văzut. Această
trăsătură de caracter ne îndreaptă către atitudinea deosebită, acea de a dărui familiei sau comunităţii
lucrurile cele mai bune şi mai frumoase pe care le avem, de a ne mobiliza în sensul acesta, de a face
dovada cunoştinţelor, a priceperii, de a scoate din tolba cu săgeţi pe aceea care nu seama cu
celelalte şi care a fost primita în, dar de la Cupidon şi a o dărui cu dragă inima celui mai bun
prieten. Lucrurile se pot desfăşura şi într-o manieră hilară şi printr-un anume joc, însă judecând prin
faptul că Neptun foarte serios şi atent asupra rolului său din domiciliu, trimite careuri către planetele
din Săgetător, se va pune o greutate foarte mare pe rezultatul acestui joc.
Deschiderea va trebui să-l pregătească pe individ pentru ceea ce va veni spre individ în luna
decembrie, nu doar să-l încurajeze cu pierderea timpului. Zodia Scorpion este degajată şi asta
înseamnă că nu mai avem mânii evidente şi nici obsesii în ceea ce priveşte puterea, însă ducem cu
noi alte probleme pe care nu am reuşit să le gestionăm pentru că ele se întind pe o perioadă foarte
mare de timp, ca de exemplu conjuncţia lui Uranus cu Coada Dragonului care ne complică foarte
mult relaţiile şi ne îndeamnă către episoade
care trebuie obligatoriu să se termine cu
iertare, înţelegere, cu acceptare, cu toleranță,
dacă nu dorim să le distrugem. Dăruind către
comunitate lucrurile cele mai bune şi
valoroase pe care le avem, deschizându-ne
sufletul într-un mod atât de frumos şi de
minunat, nu înseamnă că devenim mai slabi
sau mai vulnerabili prin golirea fiinţei de
lucrurile bune, ci înseamnă că probam faţă de
univers, faţă de acel for superior care schimba
programele de ştiri, informaţiile, care schimba
toate aceste piese magice care se numesc
influxuri astrale atât de repede între ele încât
să ne bulverseze foarte mult, probăm față de
această autoritate astrală că pe viitor, când
aceste unghiuri vor lucra cu aceleaşi tipuri de
energii, ca acum, nu vom mai fi atât de
tulburări, ci ne vom axa pe lucrurile esenţiale.
A dărui ceea ce avem mai bun în suflet,
familiei sau comunităţii, cercului de prieteni
sau către un segment social care poarta această
amprentă de intimitate, înseamnă a ne ocupa
de lucruri esenţiale.
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DECEMBRIE
UTILIZAREA FORŢEI
REPERE ISTORICE NEGATIVE

· 1667 – Evreii sunt alungati din Rusia. Rusia rămâne
<<purificată de evrei>>;
· 1670 – Evreii sunt alungati din Viena sub presiunea
negustorilor vienezi;

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
1. Grăuntele fericirii –
Mikhaël Aïvanhov

Omraam

2.Povestiri despre putere – Carlos
Castaneda

UN FILM...
Amadeus (1984) – regie Peter Shaffer
(F. Murray Abraham, Tom Hulce)

REPERE ISTORICE POZITIVE

· 1590 – Z. Jansen inventează microscopul
· 1671 – Cei mai bogați evrei sunt acceptați în Berlin.
Începuturile uniunii bancare evreiești în BrandemburgPrusia

"Fericirea este ca o minge după care alergăm, iar când o
prindem, îi mai dăm o lovitură de picior... pentru a continua să
alergăm d ea! Fiindcă în această cursă ne simţim stimulaţi; în
această căutare, în acest elan pentru atingerea ţelului se află
fericirea.
Atunci când aţi obţinut ceea ce aţi dorit, desigur că veţi fericiţi pe
moment;, dar imediat după aceea veţi simţi un gol, mai aveţi
nevoie încă de ceva... Niciodată nu sunteţi satisfăcuţi. Ce este
atunci de făcut? Să căutaţi lucrul cel mai îndepărtat şi de
nerealizat: perfecţiunea, imensitatea, veşnicia, iar pe drum le veţi
găsi pe toate celelalte: cunoaşterea, bogăţia, puterea, iubirea...
Da, le veţi dobândi, dar fără să le cereţi."
(Omraam Mikhael Aivanhov)
„Cheia problemelor pe care le ridică perfecţiunea este simţul
timpului. Ca regulă fundamentală, când ai impresia că eşti o
fiinţă nemuritoare care are la dispoziţie tot timpul din lume, nu
eşti un om desăvârşit; în astfel de momente, trebuie să te întorci,
să priveşti în jur ai atunci o să înţelegi că această impresie e o
idioţenie.(Don Juan)”
(Carlos Castaneda)
“Filmul se inspiră din viaţa cunoscutului compozitor Wolfgang
Amadeus Mozart şi în mod special din legătura acestuia cu
Antonio Salieri. La prima confruntare cu muzica lui Amadeus,
Salieri o consideră divină, îşi doreşte şi el să compună aşa ceva,
ca să poată aduce lauda lui Dumnezeu mai bine şi este
nerăbdător să-l cunoască pe compozitor. După întâlnire însă, el
nu-şi poate explica de ce Dumnezeu şi-a ales ca instrument un aşa
om vulgar şi ridicol. De aici se nasc invidia şi gelozia, care în
cele din urmă vor duce la răzbunare.”
(www.cinemarx.ro)
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PRIMA DECADĂ (1-10 decembrie 2014)
A uza de forţa de a şti
Informaţii preţioase care trezesc invidii. Desprinderea de caracterul tragic, compromiţător sau
încurcat pe care l-am parcurs în ultima perioadă. Informaţiile care sunt scoase acum la lumina
ajuta istoria să-şi clarifice mecanismele de culise. Minciună subţire. Risc. Pace scurtă. Interes
militar. Profit prin descinderi. Nevoie de sentiment, de dragoste, de comunicare. Descoperirea
esenţialului. Performanţă. Interes faţă de cultură, educaţie. Eficiența hrăneşte vitalitatea. Lucruri
tulburate după noi priorităţi. Lipsa de prudenţă. Conturarea personalităţii. Stabilitate pe
recunoaştere socială. Informaţii care depăşesc barierele convenţionale. Se investeşte mult în
dragoste. Oamenii vor dori cu orice preţ să arate că sunt buni. Confuzie. Roata se întoarce.
Luna decembrie încheie seria alegerilor multiple, venind spre noi cu un mesaj nou, complet
diferit faţă de ceea ce ni s-a-ntâmplat de-a lungul anului ca şi cum acum se întregeşte seria tuturor
celor 11 categorii de înţelegeri pe care le-am experimentat anterior. Acum, în această ultimă lună a
lui 2014, suntem invitaţi să uzăm de forţă. Dacă în primul decan al acestei luni vom uza de forţa de
a şti, căutând să convingem auditoriul că deţinem cele mai importante informaţii şi că dacă am fost
avansaţi în scena socială, dacă am învins într-o confruntare, s-a-ntâmplat pentru că ştim, iar dacă
am fost marginalizaţi, loviţi sau acuzaţi pe nedrept, s-a-ntâmplat pentru că ştim anumite lucruri
compromiţătoare pentru cei care au factor de decizie. Al doilea decan va veni cu o altă
particularizare a tendinţei de a uza de forţă, încercând să îndrepte acest element al contextului astral
către forţa de înţelegere a subtilităţii vieţii. Finalul acestei luni ne va îndemna să uzăm de forţă
pentru a demonstra prin acţiuni concrete, prin a face că suntem puternici şi că toate lucrurile care au
purtat amprenta personală în 2014, indiferent că a fost sau nu vizibil aşa, au fost făcute intenţionat.
Intrăm în luna decembrie cu trecerea Lunii din Peşti în Berbec şi desprinderea de caracterul
tragic, compromiţător sau încurcat pe care l-am parcurs în ultima perioadă, în special în ultimul
decan al lunii noiembrie. Intrând în Berbec, Luna aprinde sentimentele şi-i face pe oameni doritori
de independenţă sau de activităţi competiţionale. Prin asta ne amintim ce frumoasă era luna
octombrie când oamenii nu făceau prea mult efort pentru a se lua la întrecere, pentru a se implica în
tot felul de jocuri sau pur şi simplu pentru a-şi etala acumulările personale. Acum, însă, doar ne
amintim de aceste lucruri şi până pe 5 decembrie, când Marte va trece în Vărsător, reuşim să facem
un inventar interesant al acelor perioade. Nu ne ajută prea mult ceea ce extragem, o facem mai mult
din frustrare, din neputinţa de a marca societatea cu o faptă. Acum, în acest interval, ne dorim foarte
mult să acţionăm, să fim puternici şi categorici prin faptele pe care le facem însă toate aceste
unghiuri astrale, toată determinarea de pe zona socială, care există la un moment dat în zona intima
ne cere sprijin pe altă latură. Acum trebuie să dovedim că deţinem forţa de a cunoaşte de a şti, de a
înţelege, de a experimenta prin informaţiile pe care le avem, nu ca urmare a unui îndemn venit
dintr-o zonă care cere individului rezultate imediate. În felul acesta, chiar din prima zi Mercur şi
Neptun îşi vor împlini careul pe care-l formează de ceva timp şi din zodii mutabile, aceste doua
planete vor scoate o anumită preocupare, vor scoate din zona intima o informaţie sau pur şi simplu
informaţiile pe care individul le deţine pentru a fi valorificate pe zona publică. Din nefericire,
Mercur în Săgetător este în exil, iar informaţiile pe care le ştie nu-l ajută pe el, ci sunt folosite
pentru ceilalţi, pentru a menţine o stare de fapt, pentru a crea o atmosferă sau pentru a folosi toate
aceste cunoştinţe cu scopul de a definitiva pregătirea unei persoane din jur.
Informaţiile care sunt scoase acum la lumina ajuta istoria să-şi clarifice mecanismele de
culise care au fost puse în aplicare de-a lungul lunii noiembrie, în special în prima perioadă când
încă mai aveam un marcaj puternic pe Scorpion. Acum, informaţiile pe care le primim nu ne ajuta
decât să ne informăm mult mai bine faţă de ceea ce s-a-ntâmplat anterior şi să considerăm că dacă
ştim, vom fi mai puternici şi pe viitor să facem faţă cu mai mult succes situaţiilor similare. Lucrurile
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însă, aşa cum s-a-ntâmplat acum, nu se vor mai întâmpla niciodată pentru că minciuna care a dus la
succesul cuiva este atât de penibilă, de naivă, atât de umflată încât nu este suficientă decât o singură
informaţie pentru că tot demersul să fie demascat.
Aşadar, debutul acestei luni se va face în tonul informaţiilor. Este posibil ca anumite
persoane, pentru că în aceeaşi zi de 1 decembrie Marte şi Saturn vor fi în sextil, să nu doreasca să
divulge acum informaţii preţioase. Vor considera că este mult mai prudent să-ţi ţii cunoştinţele
deoparte de ceilalţi şi să fii prudent atunci când împărtăşeşti cuiva o informaţie care ar putea să-l
influenţeze iremediabil. Ceea ce vine spre noi acum cu titlul de informaţie nu seamănă cu o bârfă
povestită la o cafea sau cu o informaţie pe care o citim de pe internet scrisă de un personaj
iresponsabil, ci are un puternic echivalent în realitate şi imediat ce interlocutorul a aflat, nu va mai
putea gândi la fel despre persoanele implicate în acestea sau despre situaţiile, conjuncturile, la care
aceste informații fac referire.
Atunci când este accentuat, Săgetătorul va face tot timpul trimitere la ideea de străinătate,
indiferent pe ce temă se aşează, marcajul pe această zodie va face trimitere la trăsăturile generale
inserate în tratatele de astrologie unde ideea de străinătate nu are doar conotaţii geopolitice, ci și
conotaţii personale. Tot ceea ce este in afara sferei intime, tot ceea ce face parte din alt domeniu,
care se desfăşoară după alte reguli decat cele după care funcţiona individul, se încadrează în
termenul generic de străinătate. Acum străinătatea devine un punct vulnerabil pentru individ şi tot
ceea ce se desfăşoară într-o zonă unde nu are acces direct, în care se vorbeşte o limbă pe care nu o
înţelege decât dacă are un manual de utilizare şi unde se pot hotărî lucruri care în timp să poată fi
întoarse împotriva lui. Vorbim aici şi despre un potenţial de risc pentru că Luna în Berbec se
aprinde la cea mai mică scânteie şi arde până când se epuizează complet. De asemenea, nu este
puţin lucru ca tot acest marcaj de pe Săgetător să aibă susţinerea Lunii din Berbec, tot de pe o zodie
de foc şi nu oricum, ci foarte aproape de Uranus şi nu oricum, ci în noaptea de 1 spre 2 decembrie
va fi în conjuncţie cu Uranus, când acesta trece prin Coada Dragonului. Lucrurile acestea care cer
acum clarificare, par acum desprinde din documentele clasificate ale unor societăţi secrete sau
destăinuiri fabuloase despre anumite personaje care nu au fost nici pe departe aşa cum se crede sau
aşa cum acele fiinţe au dorit cu insistenţă să fie văzute. În felul acesta, se pune la cale o nouă
înşelătorie, o nouă formă de dezinformare care va zdruncina mult opinia publică şi-i va distrage
atenţia de la adevăratele probleme. Adevăratele probleme nu cântăresc foarte mult acum, ci par aşa
în ochii celor care hotărăsc soarta lumii, în ochii liderilor care coordonează centrele de putere pentru
că ele semăna foarte mult în luna august sau cu ceea ce s-a-ntâmplat în prima parte a anului, adică
încărcate de un puternic factor de risc sau care indică o vulnerabilitate foarte mare atunci când ele
sunt răvăşite de un interes foarte mare venit din partea opiniei publice, în sensul că, pentru a fi
protejate, se creează un scandal în altă zonă. Ochii mulţimii se îndreaptă acolo unde vocea strigă
mai tare sau mai disperat şi atunci, la periferia mulţimii, hoţii de buzunare acţionează fără să fie
descoperiţi, văzuti sau detectaţi în vreun fel.
Pe de altă parte sextilul Marte-Saturn ne indică faptul că ar putea să survina o liniştire într-o
zonă marcată de conflicte sau stoparea conflictului în teatrele de război, acolo unde în iulie 2014
lucrurile au fost scăpate de sub control. Totuși această pace este scurtă pentru că se susţine doar pe
relaţia de sextil dintre Marte şi Saturn şi scoate în evidenţă doar alte interese. Pacea în sine nu
sensibilizează pe nimeni, nu aduce profit, nu este preferata pentru că oamenii vor fi şi săraci şi
plictisiţi, iar atunci când individul este sărac şi plictisit considera că nu este nicio barieră care să-l
condiţioneze prea mult şi atunci se poate implica în tot felul de activităţi cu caracter antisocial
unindu-se cu alţii şi prin aceasta coerciţie să dea naştere la adevărate frământări sociale, fără un
scop precis. În felul acesta, pacea susţinută de maleficii Saturn şi Marte este de scurtă durată şi
motivată de un interes militar.
Este posibil ca una din cele două parţi să fie implicată mult mai puternic în alte zone de
conflict ori să se considere la un moment dat, printr-o informaţie venită pe linie ierarhică, pe linia
centrelor de putere, că informaţiile care au stat la baza confruntărilor s-ar putea să nu fie reale, să
comporte o discontinuitate ori pur și simplu să nu mai fie de actualitate. Pentru individ sextilul
dintre malefici care a putea să fie privit şi ca o recepţie mutuală între Saturn, care este suveranul
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Capricornului şi Marte care este suveranul nocturn în Scorpionului, ar putea să sune ca o
redobândire a stării de sănătate, ca o revigorare generală a corpului în special în cazul celor care au
acuzat până acum afecţiuni ale sistemului osos, dureri de articulaţii, reumatism sau probleme de
natură fiziologica generate de metabolismul calciului sau al magneziului ori afecţiuni generate de
sedentarism sau de o anume disfuncţionalitate localizată la nivelul muşchilor.
În timp ce lucrurile, în ceea ce privesc anumite confruntări pe zona publică, sunt generate de
anumite informaţii care circulă acum cu titlul de mari adevăruri, Junon, în seara zilei de 2
decembrie, când se va află în sextil cu Capul Dragonului, va readuce în centrul atenţiei nevoia de
putere, de autoritate printr-un alt schimb decât cel pe care l-am traversat până acum. Ne sunt aduse
la cunoştinţă informaţii din luna august, ori care sunt proiectate sub formă de planuri pentru anul
2015. Lucrurile care vin acum, la început decembrie, spre noi, trebuiesc să se desfăşoarăe fără o
bariera a gândurilor, ci să curgă liber prin sentiment, prin asociere, prin dragoste, prin comunicare
în aşa fel încât lucrurile neplăcute cu care intrăm în contact sa nu ni se mai para atât de greu de
controlat sau să nu le mai privim cu atâta dramatism. Cât timp Luna va fi în Berbec, vom privi
lucrurile cu o anume agresivitate şi până în dimineaţa zilei de 3 decembrie sentimentele vor fi uşor
răvăşite. Unii vor spune că sunt tulburaţi de ceea ce aud în jur, că s-au săturat să tot afle lucruri rele
despre oameni ori să descopere de fiecare dată că prietenii pe care i-au avut în preajmă nu au fost
niciodată prieteni ori că duşmanii pe care i-au acuzat sau împotriva cărora au abordat atâta de multe
demersuri nu sunt duşmani, ci prieteni care nu au ştiut să se comporte adecvat momentului, nu au
ştiu să spună fără repercusiuni majore un adevăr dureros. Cei care lucrează cu energia, care doresc
să aprofundeze această direcţie, vor observa că aici, în această lume, puţini sunt aceia care au statut
definitiv de prieteni sau duşmani, lucrurile sunt atât de amestecate, de complicate, de intens
îmbinate unele cu altele, încât periodic fiecare din personajele pe care le avem în jur îşi schimbă
statutul. Asta se întâmplă pentru că prin contactul cu informaţia, prin contactul cu adevărul
informaţiei, oamenii se schimbă. Pentru a rămâne cu aceeaşi calitate, ei trebuie să se schimbe în
acelaşi timp. Cine nu ține pasul cu schimbarea pe care o presupune adevărul, rămâne în urmă şi cu
cât se depărtează mai mult de cel pe care l-a avut aproape o bună bucată de vreme, cu atât şansa de
a-l vedea diferit va fi mai mare. Văzându-l diferit, el va considera că a fost trădat, că interlocutorul a
trecut deja în tabăra cealaltă şi îi pune o etichetă. Asta se întâmplă pentru că în această perioadă
Lilith se alfa în continuare în opoziţie cu Neptun şi lucrurile care vin prin viziune de ansamblu, prin
încadrare a unui element particular într-un context mult mai mare sau lucrurile pe care le aflăm prin
răscolirea anturajului în ideea de a-l înţelege mai bine sau de a-i şti rostul se întorc împotriva
individului şi-l forţează să aibă faţă de acesta reacţii bruşte. În felul acesta, înţelegem că încă de la
începutul acestui interval uzam de forţa de a şti, de înţelegere, de toate cunoştinţele pe care le avem
pentru a ne proteja un mod de a fi ori pentru a ne argumenta ori justifica un avantaj social pe care lam avut prin menţinerea acestui statut.
Ceea ce se consuma acum, cu acest titlul, scoate în evidenţă o alta calitate pe care o are
zodia Săgetător şi anume de a descoperi esenţialul acolo unde nimeni nu mai descoperă nimic.
Lucrurile acestea nu sunt întâmplătoare şi nu vin ca efect al unor ipostaze magice. Oamenii nu sunt
în mod obligatoriu inspiraţi să facă asta şi descoperirile pe care le fac ei nu sunt exclusiv produsul
vreunei conectări la o sursă subtilă, ci pur şi simplu reprezintă expreia unui nivel foarte înalt,
expresia performanţei, a vocaţie care ne vine din această zodie. Probabil că, făcând trimitere la
astrologia natală, am observat că acolo unde un săgetător pune degetul, se cunoaşte, acolo unde un
personaj care are un marcaj pe această zodie citeşte, consulta, analizează sau urmăreşte un fenomen,
dacă este interesat foarte bine, ar fi imposibil să-i scape ceva. Lucrurile sunt prinse, urmărite,
mirosite, adulmecate, descoperite şi văzute cu o eficiență ieşită din comun şi în egală măsură
lucrurile acestea sunt făcute cu o uşurinţă fantastică. Înţelegem, făcând trimitere din nou la teoriile
moderne ale astrologiei karmice, că trecutul unui săgetător este acela dedicat performanţei. Un
personaj care are un marcaj pe această zodie nu va putea să trăiască în umbră pentru ca indiferent
care vor fi domeniile spre care se vor îndrepta, dacă îndeplineşte o singura condiţie, să-i placă foarte
mult ce face, în mod obligatoriu va atinge performanţă în acest domeniu. Lucrurile indecente,
vicioase, greşite, apasă prea mult conştiinţa omului corect care se simte acum constrâns sa se
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spovedească, să spună unde a greşit, să nu mai ţină pentru el faptul că a fost părtaş la fapte care sunt
împotriva condiţiei sale morale sau să spună că anterior a minţit pentru că nu mai poate trăi cu
această culpă.
Abia în dimineaţa zilei de 3 decembrie, când Luna va trece în Taur, vom intra sub razele
binefăcătoare ale acestui impuls special. În zilele de Taur oamenii vor înţelege cât de important este
să pui la rădăcina unei plante o apă sănătoasă pentru ca, în timp, să descoperim frumuseţea lucrurile
pe care le hrănim. Să vedem cât de viguroasa este această plantă şi ce flori frumoase ar putea să
readucă la un moment dat. A pune la baza unor relaţii sociale informaţii veritabile, a hrăni toate
aceste raporturi sociale prin informaţii reale, prin sinceritate, prin consum benefic, înseamnă a ne
preocupa de lucrurile care sunt esenţiale şi mai ales a ne îndreptăm cu paşi repezi către performanţă.
Procedând în felul acesta vom observa că în zilele de Taur vom învăţa mai uşor, vom interacţiona
mult mai simplu şi mai ales ne vor fi puse la îndemână toate informaţiile pe care le putem distribui
foarte uşor, pe care am putea să le valorificam cel mai bine. Vorbim aici despre gust pentru artă,
despre cultivarea unui simţ estetic special, nu la modul individualist, ci prin interacţiuni, prin
sfaturi pe care le primim sau de asemenea, pe care le oferim, printr-un gen de educaţie, curs de
perfecţionare ori printr-o aprofundare pe care urmărim să o facem într-un anumit domeniu. Ni se
pare că în aceste zile de Taur toate zilele spre care ne îndreptăm ne hrănesc voinţa, ne îndeamnă să
fim mai eficienţi şi ne suplimentează forţa vitală cu motivaţii diverse. O parte din motivaţii ar putea
să fie negative pentru că în primele minute ale zodiei Taur, Luna încă se mai afla în careul pe care îl
împlineşte cu Marte şi fiind în acelaşi semn de pământ, dar fiind în fereastra careului, pentru că
Marte se află pe final de Capricorn, dimineaţa zilei de 3 decembrie ar putea să ne aducă în faţa unei
competiţii interesante printr-un schimb de idei printr-o provocare ce vine din social să reuşim să ne
deconspirăm, să arătăm anturajului care este nivelul de cultură, de înţelegere, care este talentul pe
care ne sprijinim cel mai mult şi, de ce să nu o spunem drept, la ce ne pricepem cel mai bine în
această viaţă.
Lucrurile, de asemenea, vor veni cu titlul informativ pentru că la acelaşi început de tranzit al
lunii prin Taur, aceasta va primi un trigon din partea lui Lilith, însă Luna din Taur nu va putea să
medieze opoziţia lui Lilith cu Neptun, adică acele probleme care ne îndemna să ne răzvrătim faţă de
un ideal, faţă de comunitate sau faţă de caracterul benefic al patrimoniului pe care l-am acumulat
până acum (fie el afectiv, mental sau de natură materială) şi ne îndeamnă să savurăm victoria doar
din punct de vedere informaţional. Când vine vorba de planul social evenimentele se mută într-un
alt segment. Trec din nou pe Săgetător şi, iar ne întoarcem către performanţă. Aceste informaţii care
ar trebuie să spună că o anume persoană are abilităţi sau că este foarte bună în domeniul respectiv
trebuiesc explorate, duse mai departe şi este posibil ca o parte dintre persoanele care au dovedit
eficientă acum să primească noi propuneri, să fie avansate pe linie profesională sau să se trezească
dintr-odată cu un număr mare de cunoştinţe, amici, prieteni care să-i uşureze mult interacţiunile şi
să-l ajute să-şi depăşească anumite blocaje de natură afectivă pe care şi le-a alimentat în noiembrie,
în special în primele două decade, când am parcurs marcajele pe Scorpion.
Acum totul este mai clar, oamenii vorbind liber despre problemele lor, despre obstacolele
sociale, pare să fie peste tot un suflu nou, însa nici chiar acest suflu nou nu poate modifica esenţial
contextul astral. În felul acesta, chiar dacă trecerea lui Uranus peste Coada Dragonului nu mai
reprezintă o prioritate, transformările sociale nu mai sunt subiecte de ştiri şi nici nu mai urmărim
aceleaşi informaţii fierbinţi pe toate canalele de ştiri, nu înseamnă că transformările sociale au fost
oprite. Ele deocamdată nu ies în evidenţă, nu sunt hrănite de vreun unghi, poziţie sau configuraţie,
ca şi cum lucrurile se reaşează după noi priorităţi, în realitate lucrurile sunt tulburate după noi
priorităţi pentru că Soarele şi Mercur din Săgetător trimit în continuare careuri către Neptun şi
Chiron din Peşti, iar asta înseamnă că adevărul pe care-l aflăm acum ar putea, în anumite medii, să
oprească progresul sau accesul la alte informaţii şi mai valoroase. Se opreşte un demers public
pentru că adevărul pe care l-am aflat este prea surprinzător, şochează, sau nu permite explorări
ulterioare. Pare un lucru foarte bun care ne duce spre o fundătură şi când vine vorba despre
performanta aceste lucruri nu pot fi oprite în forma aceasta, ci obligatoriu sunt îndreptate către
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altceva. Ne vom reîntoarce însă după 6 decembrie către situaţiile care ne hrănesc o anume
curiozitate despre suferinţa umană sau despre eşecurile prin care pot trece anumite personaje.
Astfel, 4 decembrie, dar şi noaptea de 4 spre 5 decembrie, devin două ipostaze
reprezentative pentru această înclinaţie către performanţa în etape. Înţelegem că tot ceea ce am făcut
până acum a avut un rol foarte important, iar demersurile de până acum s-au soldat cu un succes
notabil, înţelegem că succesul de acum reprezintă în egală măsură şi o clarificare a situaţiilor pe
care le-am parcurs anterior, însă în egală măsură înţelegem şi că aceste lucruri trebuiesc duse mai
departe. Vor trebui duse mai departe prin situaţii neobişnuite, prin episoade care vor şoca însă abia
din 5 decembrie încolo, de când Marte va trece în Vărsător şi când se va dezice de toată pacea şi
liniştea pe care a cultivat-o anterior, când va renunţa la toată profunzimea născută din căutări adânci
şi va îmbrăţişa toate extravaganţele pe care le are în preajmă, motivând că a sosit momentul să se
bucure de viaţă şi să se arunce în bucurii de o noapte sau în vacanţe luxoase.
Odată cu trecerea lui Marte în Vărsător lucrurile se schimbă într-un mod vizibil, oamenii
fiind mult mai deschiși, mult mai înclinaţi către lucrurile care strălucesc mai mult, dar vor fi si mult
mai eficienţi în a-şi depăşi anumite limite. Nu vor mai fi atât de prudenţi însă, în anumite situaţii,
lipsa de prudenţă ar putea să-l ducă pe individ la progrese remarcabile. De această dată însă nu
putem să vorbim despre progrese remarcabile aici, în acest segment al primelor grade pe care Marte
le tranzitează din zodia Vărsător pentru că Luna acum se afla în opoziţie cu Saturn, iar Soarele îşi
împlineşte careul cu Chiron pe care-l formează de ceva timp. Din motive de nesiguranţă, de rătăciri
a unor obiecte sau rătăcirea informaţiilor adecvate, din motivul pierderii stării de echilibru pe care
au încercat să o menţinem cu atât de mult efort în ultima perioadă, oamenii se aruncă în tot felul de
situaţii penibile care ar putea să-i lezeze foarte mult. Vorbim aici despre pierderea identităţii, despre
pierderea unui drept într-o institutie sau despre pierdea unui drept câştigat în ultimele zile prin
impresiile bune pe care anturajul le-a trimis către indivizi.
Toate aceste elemente, o dată cu trecerea Lunii în Gemeni, în 5 decembrie, ar putea să fie
îndreptate către un alt segment, adică o pierdere să fie urmată imediat de un câştig, de o reorientare
profesională sau selectarea cercului de prieteni în aşa fel încât să fie mai puţin răspunzători pentru
ceea ce fac cei needucaţi sau mai mai puţin rezistenţi la efort. Pentru cei cu tărie de caracter asta
duce la progres, adică acceptarea într-un mediu unde cam toti sunt cam la acelaşi nivel şi transferul
de informaţii nu înseamnă protecţia cuiva sau învăţarea omului de către om, ci pur şi simplu
consolidarea atitudinii de grup. În felul acesta avem în 6 decembrie, împlinirea trigonului dintre
Mercur și Uranus care este deosebit de binefăcător pentru tot ceea ce înseamnă educaţie, cunoaştere,
maturizare prin promovarea unor examene sau a unor încercări de viaţă, pentru tot ceea ce implică
transfer de informaţie sau rezultate ale unei munci stabilizate printr-un act sau printr-o declaraţie
făcuta în mod public. În egală măsură, ziua de 6 decembrie aduce şi împlinirea careului dintre
Mercur şi Chiron, dar şi în mijlocul zilei împlinirea fazei de Lună plină pe axa Gemeni Săgetător.
Luna plină din Săgetător ne îndeamnă acum să fim foarte deschişi cu toate lucrurile care se
inflamează în jurul nostru. Avem de-a face cu Lună plină mediată de Uranus, deci atenţia noastră va
fi îndreptată către lucrurile explozive, către cele periculoase sau către acele episoade pe care nu am
reuşit sa le administrăm anterior. Este vorba despre situaţiile multiple pe care le-am parcurs în luna
octombrie, luna care, de altfel, s-a dovedit a fi remarcabilă la capitolul experienţe morale, spirituale,
însă destul de încărcata în ceea ce privesc raporturile sociale, sinceritatea membrilor din acelaşi
grup sau din cadrul unor proiecte cu specific profesional. Atunci Uranus a tot împlinit cu Mercur
opoziţii şi tensiunea creată în perioada aceea, vorbele necuviincioase sau stoparea comunicării ori
încadrarea ei pe un canal negativ găsesc acum soluţie prin situaţii neobişnuite care ne vin din acelaşi
segment. Acelaşi segment care anterior ne-a dus la conflict, acum ne duce spre asociere, ca şi cum
oamenii, fiind unul împotriva celorlalţi, nu-şi mai dovedesc puterea, ci-și unesc puterile împotriva
unui duşman comun. Acest dușman comun ar putea sa fie dat de o structură socială, una
administrativă ori de un personaj care se erijează în lider de opinie sau formator de idei. În felul
acesta, înţelegem că această Lună plină pe axa Gemeni-Sagetător care se realizează pe trigon între
Luna şi Capul Dragonului, are rol edificator în conturarea personalităţii individului, în conturarea
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imaginii sale sociale, aducând, împreună cu această clarificare, o mai bună stabilizare pe ceea ce
înseamnă, faima, renume, recunoaştere socială sau profesională.
La modul general, Luna plină care se împlineşte pe această axa este îndreptată în general
către zona informaţiilor şi a comunicării, dar această comunicare depăşeşte raportul verbal care se
poate construi între oameni, mergând către exercitarea acestui transfer de informaţii pe mai multe
nivele, inclusiv pe cel al cunoaşterii. Astfel, Luna plină de pe această axa ne îndeamnă să uzăm de
forţă pentru a folosi informaţia în diverse moduri, prin cele mai variate canale, sau prin cele mai
neobişnuite moduri. Nu trebuie sa uităm că această Lună plină se produce pe Marte în Vărsător şi
accentuarea acestei poziţii se realizează prin recepţia mutuală pe care o împlineşte cu Uranus din
Berbec ce are acum un rol foarte important în această fază a Lunii pentru că mediază opoziţia
luminariilor din Berbec şi trimite în punctul situat la 120 grade, considerat ca soluţie, raze
binefăcătoare. Se investeşte mult în sentimente, se cer promisiuni, dovezi de dragoste, nu pentru a
construi raporturi echidistante, ci pentru ca individul să se vadă pe sine într-o poziţie privilegiată,
să se împăuneze, să spună Eu am prieteni la care pot apela la orice oră din zi şi din noapte care
tradus ar suna Eu am oameni în jur pe care pot să-i abuzez fără să fiu acuzat. Lucrurile acestea pot
intra foarte uşor pe o linie negativă şi acest lucru va fi vizibil în special prin multitudinea de aspecte
pozitive pe care ziua de 8 decembrie le conţine. Soarele şi Mercur în 8 decembrie vor fi din nou în
conjuncţie şi fiecare dintre aceşti doi protagonişti vor trimite sextile către Capul Dragonului, numai
că de această dată nu va exista un element în Vărsător care să medieze această tendinţă a Nodurilor
şi care să confere puterii de expresie sau ambiţiei în a valorifica o performanţă, un talent, o
deschidere, în modelul cel mai corect. Oamenii vor dori cu orice preţ să arata că sunt buni, vor
folosi un limbaj neadecvat şi toate lucrurile bune pe care le deţin le vor pune pe un taler pe care
spune „Defecte”.
De partea cealaltă, în categoria calităţilor nu vom găsi prea multe dintre ele, ci profunzimea
pe care Marte a acumulat-o în timpul tranzitului sau prin Capricorn din ultimele luni care, știm
foarte bine, au fost de asemenea lezate în special în primele două decade ale lunii noiembrie de prea
multă ambiţiei sau prea multă atenţie îndreptate către segmentul social. Se va face în felul acesta
trimitere la viaţa spirituală şi la faptul că a şti tot ceea ce se întâmplă în această lume, nu ne duce
decât într-o singură direcţie: a cere performanţă pentru a deveni sclavul ei.
În 8 decembrie, seara târziu, cu puţin timp înainte ca ziua să se încheie, Jupiter va intra în
mers retrograd şi se va îndrepta către Junon, punând o greutate mare pe deciziile pe care le-am luat
pe baza reacţiilor afective. Acum, prin retrogradarea sa, omul îşi face autocritica, se gândeşte că din
prea multă vanitate, mândrie sau din dorinţa de putere a greşit foarte mult ori acum toate presiunile
sociale care vin din jur sunt îndreptate împotriva sa pentru a-l pedepsi şi a-i ştirbi puţin din
trăsăturile negative de caracter pe care nu şi le-a putut controla. În realitate, el vede lucrurile la fel
de greşit pentru că acest context astral nu trebuie privit în sens personal, ci doar ca o sumă de
factori. Toţi oamenii au avut o parte de vina din a construi ipostaze sociale care duc la aceste
confuzii şi tocmai de aceea fiecare nu-şi poate revendica întreaga vină decât dacă doreşte să fie de
această data tot pe primul loc, adică nu cel mai bun în meseria pe care o practică, nu cel mai lăudat,
nu cel mai bogat, nu cel mai puternic, ci cel mai vinovat.
Privind toate lucrurile prin vină, reuşim să dobândim un anume confort interior, născut din
acceptarea pe care o primim din partea anturajului. Înţelegem că pentru a trăi în armonie cu cei din
jur nu ni se cere decât să recunoaştem o vină, să plecăm capul să ne dăm jos de pe piedestal şi să
spunem lucruri pe care anturajul doreşte să le audă. Este adevărat că mulţi vor spune lucruri în care
nu cred, doar pentru că le sunt cerute şi acest lucru poate fi citit din faptul că Luna şi Capul
Dragonului vor fi în 9 decembrie în careu. Aceste personaje care mint sau care nu cred în ceea ce
spun se vor vedea pedepsite de soartă şi nu se vor împăca absolut deloc cu această idee, aşteptând
cu dinţii strânşi momentul în care să se ridice deasupra celorlalţi şi să procedeze de la fel. Asta se
întâmplă pentru că în 10 decembrie, în ultima zi a acestui interval pe care-l analizăm aici Venus să
traverseze ultimul grad al Săgetătorului. Acest pas înapoi, aceste ipostaze de umilinţă sunt văzute de
personajele negative că o necesitatea de fapt. Aceste personaje consideră că, plecând capul, acceptă
o nedreptate făcută de ceilalţi, însă mai mult decât în pedepsirea lor, cred în faptul că de fiecare dată
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roata se poate întoarce şi cei care acuza acum sau care-l consideră vinovat vor fi la rândul lor
acuzaţi de altcineva ori găsiţi vinovaţi într-un demers similar. Asta se întâmplă pentru că prin
retrogradarea lui Jupiter oamenii se vor apropia mai mult de valorile ezoterice şi ce este mai celebru
din ezoterism dacă nu noţiune de karma, deşi nu toţi înţeleg foarte clar la ce se referă acest termen,
dar îl folosesc. La fel cum se susţine că toată lumea se pricepe la zodii, la trenuri şi la fotbal, mai
nou toată lumea se pricepe şi la karma.
Acest interval pe care-l analizăm aici ne îndeamnă să facem uz de forţă, însă nu la modul
general şi nu prin acţiune, ci prin cunoştinţe. A şti sau a nu şti reprezintă instrumentul cu care
oamenii se încurajeaza sau se lovesc, cu care se acuză sau prin intermediul căruia se realizează
acţiunea unor indivizi sau retrogradarea lor din anumite poziţii pe care nu le găsesc. Tot prin dorinţa
de a uza de forţa de a şti, unii oameni în acest interval vor fi avansaţi în funcţii importante şi din
această categorie, o parte dintre ei chiar vor reuşi să se menţină, însă unii, începând cu 5 decembrie,
când Marte trece în Vărsător, reuşesc să-şi compromită foarte mult ceea ce au primit din partea
anturajului pentru că nu au putut susţine. Această neputinţă de a susţine, vine din faptul că fondul
lor nu este unul profund şi nici orientat spre performanţă, ci pur şi simplu ridicarea lor acum a fost
generata de o suma de factori care nu ţin în mod implicit de accentuarea zodiei Săgetător acum, ci
de o karmă pozitivă pe care Uranus, răscolind prin cuvânt (conjuncţia cu Coada Dragonului) a găsito şi a preferat să o folosească acum. În acest moment când Marte va trece în domiciliul lui Uranus
el devine partenerul celuilalt malefic pe care îl găsim în domiciliul lui Marte şi este îndemnat de
acesta să participe la cruciada pe care el o porneşte. Marte în Vărsător va primi din partea lui
Uranus un alt cufăr din care să răscolească în speranţa că va găsi şi el comori ascunse pe care,
retribuindu-le, să se transforme într-un personaj celebru.
La începutul acestui tranzit el devin personaj celebru prin extravagante. Nu va putea prin
lucruri esenţiale şi aceasta componentă se va menţine de-a lungul acestei luni doar ocazional, prin
anumite unghiuri pe care le va împlini sau mai târziu când va reuşi să medieze tendinţa Nodurilor ar
putea să participe şi el la lucruri esenţiale. Până atunci este ca frunză-n vânt şi nu prezenţa sa acolo
scoate în evidenţă o calitate remarcabilă, ci sensul în care se deplasează vântul.

A DOUA DECADĂ (11-20 decembrie 2014)
A uza de forţa de a înţelege subtilitatea vieţii
Tendinţa de a arăta că ştim foarte mult. Ridicarea unui edificiu impresionant. Deformarea simţului
realităţii. Indecentă. Abuz de forţă. Evaluarea unui produs. Oamenii se înşeală. Negoţ greşit,
speculă. Tărie de caracter. Armonizare între cerere şi ofertă. Tentaţii. Combaterea tradiţiei.
Abuzuri făcute în numele societăţii de consum. Soluţiile problemelor care ne ies în întâmpinare sunt
eminamente afective. Emoţiile sunt manipulate. Agasarea integrităţii afective. Viaţa cere să fie
protejată. Nevoie de aprobarea grupului. Interiorizare. Agitaţie. Preţul corect este dat de
constrângere. Orgolii. Acum informaţiile sunt mult mai importante decât acţiunea.
Al doilea decan al lunii decembrie, cu o singură excepţie, nu vine cu unghiuri spectaculoase,
ci doar cu împlinirea unora dintre ele ce apar în fiecare an. Este vorba despre careul lui Uranus la
Pluton care se împlineşte în mijlocul lunii decembrie, pe 15. Direcţia principală spre care ne
îndreaptă aceste 10 zile pe care le analizăm, va scoate în evidenţă tendinţa de a uza de forţă pentru a
înţelege cât de subtile sunt elementele pe care le foloseste omul sau cât de delicate sunt firele
destinului. Încă de la începutul acestei luni, de când Luna trece în Leu, vom avea impresia că ştim
foarte multe despre ceea ce s-a-ntâmplat de-a lungul anului, că ştim multe despre viaţa, despre
temperament, caracter, despre memorie, despre înţelegere, despre toate elementele care sunt
personale şi de care am uzat cu precădere în ultimele luni. Tendinţa de a arăta că ştim foarte mult va
avea un moment de maximum în 15 decembrie când careul Uranus-Pluton se va împlini, după care
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va intră într-un proces de preschimbare, ajungând până în ipostaza în care toate lucrurile noi pe care
credem că le-am acumulat în acest interval să fie trimise la gunoi sau pur şi simplu puse într-un raft
printre alte bibelouri care ne încântă privirea, dar care nu au nicio utilitate practică.
Vorbim aici despre mari descinderi, de mari înţelegeri, despre posibilitatea de a ne deschide
sufletul, gândirea sau structura emoţională pentru a capta informaţii valoroase ori pentru a descoperi
care este rostul pe care-l avem în această lume, cât de importanti suntem în grupul de a apartenenţă
sau de ce la un moment dat şansa, norocul, destinul, sau pentru unii întâmplarea, ne-au curtat atât de
mult încât ne-a şi înnobilat cu câteva rezultate reprezentative pentru viaţă. O parte dintre aceste
rezultate reprezentative au venit spre noi de-a lungul lui 2014, o parte au venit în 2013, când ne-am
pregătit cu insistenţă pentru ceea ce am avut de parcurs de-a lungul acestui an.
Aşa cum indicam în analizele anterioare, 2013 a fost un an foarte important în care individul
s-a luptat cu el însuşi pentru a se căli din punct de vedere mental, afectiv sau profesional, pentru a-şi
dovedi că poate face faţă unui efort foarte mare ori pur şi simplu pentru a îndrepta atenţia opiniei
publice asupra unui subiect. Este posibil ca acest subiect să reprezinte persoana în sine ori dacă nu
persoana în sine, în mod sigur ceea ce persoana a realizat, lucrurile pe care ar putea să le facă,
informaţiile pe care le deţine ori toate elementele pe care le construieşte sub denumirea generică de
destin personal. Acum, toată puterea pe care o avem, o vom folosi pentru a ne ridica edificiul şi mai
sus, asemenea Turnului Babel, de a înţelege de ce viaţa a fost atât de subtilă, de ce conexiunile au
fost atât de complexe şi de a trebuit să mergem atât de departe pentru a vedea atât de clar viaţa
personală, de ce a trebuit să ne urcăm pe un munte atât de înalt şi de ce a trebuit să traversăm
episoade atât de complicate pentru a înţelege că ceea ce am trăit a fost important doar atunci când a
fost simplu sau atins de Pace.
Nu avem certitudinea că la sfârşitul acestui interval vom înţelege pe deplin ceea ce a venit
spre noi, însă în mod sigur ceea ce vom înţelege în acest decan vom pune în aplicare în decanul
următor, adică în 2014 şi prin care vom înţelege dacă toate lucrurile au venit spre noi în acest
interval de 12 luni au avut un rost sau nu, sau dacă nu cumva am fost din nou ca şi în anii anterior,
răsfăţaţii sorţii.
Atunci când un om care nu a fost interesat până acum de devenirea sa morală, spirituală,
atunci când nu s-a preocupat de ce lucrurile în lume sunt aşezate aşa cum sunt, încă de la primii paşi
se îndreaptă spre ceea ce se numesc canale de informare. Aceste canale de informare sunt în general
dominate de mijloacele mass-media. Din nefericire, de câte ori deschizi o emisiuni de ştiri sau
doreşti să consulţi în presa scrisă un subiect, descoperi numai morbidităţi sau articole în care se
vorbeşte despre ființe destrăbălate, despre hoţii, despre şantajuri, despre lucruri care îţi provoacă o
silă teribile ori despre celebra criză financiară, aceea despre care nu înţelege nimeni nimic şi mai
ales despre care nu ne spune nimeni în mod real cum a apărut.
Lucrurile acestea care sunt promovate prin diferite canale de informare au darul de a
deforma simţul realităţii, percepţia individului îndreptând-o către lucruri care nu au valoare sau prin
această percepţie să-i spună individului: În această lume, a terorii, a aroganței a hoţiei şi indecenței
este integrat”. Ajungând ani de zile să urmărească aceleaşi tipuri de informaţii şi implicit să creadă
că face parte din ele, individul devine victima propriei sale înţelegeri. Considerând că face parte din
această lume a indecenței, el nu va face nimic să o modifice, ci îşi va folosi forţa sa interioară
pentru a modifica toate celelalte elemente care sunt în jurul său. Dacă va exista o conspiraţie
împotriva normalităţii, ea a şi învins deja pentru că acea latură a cotidianului, care nu se regăseşte în
emisiunile de ştiri, se deformează singura prin impactul minciunilor care vin prin mas media. Acest
proces de manipulare nu poate fi întâmplător, pentru că dacă ar fi supus hazardului, ar mai greşi şi
ar mai face şi lucruri bune. Aşa descoperi că dacă vrei să fii om normal, că dacă vrei să nu te
afecteze această indecenţă, aceasta vulgaritate, aceasta incultură care se promovează prin
massmedia, alegi să te uiţi numai la emisiuni culinare, la documentare ori pur şi simplu să renunţi la
această invenţie nemaipomenită care este televizorul.
Trecerea Soarelui prin Săgetător și o bună bucată de vreme va parcurge acest traseu alături
de Mercur, adică într-o conjuncție situată în limita toleranţei, ne scoate în evidenţă ideea de comerţ.
Comerţul înseamnă şi a vinde informaţii, înseamnă a le prezenta într-un mod atractiv, a îmbrăca
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într-un ambalaj atractiv un produs şi a-l lansa pe piaţa sperând să primeşti o valoare cât mai bună în
schimbul său. Deja nimeni nu se mai gândeşte dacă prin aceasta foma de negoţ se respectă valoarea
produsului. Toţi vor să preschimbe un produs prost pe o valoarea foarte mare, toţi vor să înşele
binele şi să submineze aceasta energiei prin deformarea atitudinii pe care ar trebui să o aibă faţă de
preţul corect. Nu ne referim aici nici la bani, nici la ingineriile financiare, nici la cum se îmbogăţesc
unii sau de câtă cultura are nevoie un individ pentru a câştigă bani, ci ne referim pur şi simplu la
modul în care apreciem valoarea unui produs. Săgetătorul poate deforma această atitudine și el va
porni în această luptă împotriva lucrurilor reale prin declanşarea unor campanii împotriva
subtilităţii.
Dacă punem pe picior de egalitate calitatea vieţii, cu evaluarea corectă într-un posibil
schimb, atunci în mod sigur trebuie să facem apel la subtilitatea de care trebuie să dea dovadă un
personaj pentru a evalua toate componentele pe care le implica un produs atât de complex care este
viaţa sau omul. Dacă va pierde din vedere acest lucru, atunci se va situa în voia unor energii pe care
nu le controlează pentru că ele însele ţin de un alt segment, acela al păcălelii sau al luptei pentru
supravieţuire într-un mod anarhic. Lupta pentru supravieţuire prin anarhie înseamnă preschimbarea
unui lider cu altul prin subminare sau înlocuirea periodică a valorile pentru a hrăni lăcomia sau
avariţia cu scopul de a genera suferinţă în jur, atât de multă suferinţă încât nefericitul care generează
aceste situaţii periculoase, complicate sau neplăcute, să pară că este în Rai.
În acest proces de evaluare a vieţii, oamenii adesea se înşeală pentru că evaluează ritmul şi
desfăşurarea acestui edificiu numit viaţă după propriul grad de satisfacţie. Cu cât omul este mai
încântat de viaţa sa, cu atât mai valoroasă este pentru el şi doreşte să o impună celorlalţi ca pe un
produs de calitate de care ceilalţi să se folosească, fie la modul concret, prin integrarea într-un cerc
în care să se facă acelaşi lucru, să se gândească la fel, să se consume rezervele la fel, fie prin
reproducerea modelului pe care-l reprezintă. Cu aceste lucruri care vin spre noi inclusiv în ziua de
12 decembrie când Venus şi Lilith sunt în trigon, se aduce din nou în discuţie elementul de negoţ
greşit, de speculă, de iluzie de păcăleală făcută cu scopul de acoperi un deficit. Dacă ne referim la
viaţa intimă, a pierde câţiva bani sau a pierde o relaţie, un cunoscut, accesul la o informaţie ori un
tren care să ne ducă spre o destinație importantă în viitor, nu reprezintă un pericol atât de mare încât
să nu poată fi reparată prin solicitarea ajutorului din jur.
Când ne referim însă la mediul social, atunci, înţelegerea vieţii în mod subtil, va fi cea mai
mare problemă pe care ar putea să o aibă oamenii acum. Nu numai că nu înţeleg care sunt
instrumentele cu care lucrează, dar jucându-se cu cuţitul prin bucătărie ar putea să-şi taie degetele şi
să spună că joacă în dl. Goe. Este nevoie de multă tărie de caracter pentru a încura lucrurile în
felul acesta şi, de asemenea, este nevoie de foarte multă tărie de caracter să te poţi ocupa de comerţ,
să poţi vinde orice, să cumperi orice şi să crezi în felul acesta ca pe valoarea banului poţi pune
întreaga valoare a produsului pe care îl comercializezi. Este adevărat, banul este o valoarea
circulantă şi ea trebuie să echivaleze produsul pe care-l înlocuieşte. Practic acesta este principalul
scop pentru care a fost creat însă să te laşi în voia unor inginerii financiare preschimbând bani pe
bani, fără a avea un suport real într-un produs, într-un bun sau într-un serviciu înseamnă a implica
mulţi oameni într-un câştig promiţându-le acestora că vor câştiga la fel de mult ca şi primul
intermediar.
În felul acesta, putem să invocăm faptul că celebra zi de 12 decembrie, cea care aduce nu
numai împlinirea trigonului dintre Venus şi Lilith, ci şi al trigonului dintre Mercur din Săgetător şi
Jupiter retrograd din Leu, de asemenea comportând şi o schimbare de vibraţie prin faptul că spre
seară Luna va trece în Fecioară, ne aduce în discuţie termenul de inflaţie. Nu vom intra deloc în
noţiunile economice, nici măcar să definim termenul de inflaţie, ci invocăm doar ceea ce reprezintă
ea pentru omul comun, adică mai multă muncă şi o recompensă din ce inc e mai proastă pentru
valoarea muncii sale, iar asta înseamnă că la aceeaşi jugulară se prind mai multe căpuşe şi toate
trăiesc pe seama contribuabilului dezinformat care crede tot timpul că sângele din vena sa este supt
de o singură căpuşa, chiar dacă pe gâtul său sunt legate 10, pentru simplu fapt că acestea l-au
convins că ele sug sângele din jugulara pe rând.
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La fel ca şi în decada anterioară, multe din evenimentele care vin spre noi acum nu ne
îndeamnă să acţionăm într-o anumită direcţie, ci să acţionăm, să înţelegem, pentru că pe baza
acestor înţelegeri se creează obiceiuri, iar obiceiurile creează deprinderi. Pe baza deprinderilor
reuşim să construim un destin important, acela pe care cele 10 căpuşe nu reuşesc să-l răstoarne,
chiar dacă îşi unesc forţele sau chiar dacă beneficiază de un sistem electronic de dozare a cantităţii
pe care şi-o însuşesc. Vorbim aici despre împlinirea a doua unghiuri foarte favorabile: un trigon
Soare-Jupiter şi un sextil între Venus şi Neptun. Vorbim aici de armonizare între cerere şi oferta,
între ceea ce reprezintă viaţa şi capacitatea de înţelegere a omului care o cercetează.
Totuşi, nu banul reprezintă cea mai importantă valoare prin care se poate face un transfer ori
prin care se poate vinde ceva. Oamenii îşi vând adesea timpul, energia, atenţia, poate chiar şi
cunoştinţele sau alte lucruri care ţin de intimitatea lor, pe atenţie ori pe nevoia de a fi acceptaţi întrun grup şi a li se oferi, prin aceasta acceptare, un anumit statut. Lucrurile acestea ţin însă de o zonă
asupra căreia societatea de acum nu a intervenit cu atâta agresivitate. Ingineriile financiare sunt tot
pentru deformarea aprecierii preţului corect, însă în ceea ce privesc relaţiile personale, mai există
oameni care se pot întoarce către bunul simţ, care pot să-şi menţină viaţa într-o sferă a armoniei şi
pentru care obscenităţile cotidiene nu reprezintă deloc o tentaţie. Aceşti oameni, în general, au o
mare tărie de caracter şi rezistă fricii sau angoasei care vine din opoziţia lui Lilith cu Neptun şi care
ne afectează, ne zdruncină sau ne slăbeste credinţa în lucrurile benefice. Sărăcia îi poate face pe unii
să se vândă ieftin, să-şi schimbe credinţa, să considere ca şi aşa este un lucru care nu contează aşa
de mult de vreme ce Dumnezeu este acelaşi pentru fiecare religie. Îşi schimbă credinţa în forţele
subtile, dar dacă în această privinţă adevărul nu este departe de ceea ce formulează ei, atunci când
îşi schimbă convingerile, modul cum ajung la adevăr sau îmbrăţişează un cult reprezentat de nişte
obiceiuri străine doar pentru că acestea nu pun o atât de mare greutate pe conduita sau îi hrănesc
importanța de sine, i se oferă alte avantaje, nu-şi dau seama că de fapt aceste elemente care-i
definesc pe ei sunt componente ale sufletului. Termenul „și-a vândut sufletul trebuie să pornească
în mod obligatoriu din acest stadiu. Nu vrea nimeni să-i cumpere sufletul, nu stă nimeni cu o listă
întreagă să-şi noteze al cui suflet a fost primit şi care dintre pretendenţi a refuzat oferta de a se lipsi
de acest bun pentru anumite avantaje. A-ţi vinde sufletul înseamnă a-ţi compromite încet şi sigur şi
cu insistenţă calităţile care definesc orientarea pozitivă a fiinţei.
Urmărind cât de uşor se combat tradiţiile, cât de insistent se urmăreşte aceasta globalizare în
care să fie amestecate naţiunile şi cât de sigură va fi, înţelegem că sensul spre care se deplasează
această civilizaţie nu este acela de a combate credinţe şi convingeri arhaice, de a neutraliza o
convingere în lucruri care nu sunt reale, ci pur şi simplu de a anula aceste calităţi care nu au fost pe
vremuri explorate în termeni ştiinţifici şi nici raportate la instrumentele pe care le folosim noi acum,
ci au fost create în armonie cu mediul, natura, cu comunitatea în continuă expansiune, prin
instrumentele care existau atunci. Societatea modernă, dacă prin globalizare ar avea bune intenţii, ar
căuta să realizeze o traducere a acestor convingeri sau credinţe, adaptându-le termenilor de acum,
nu să le anuleze din rădăcină și să hrănească tineretul din ziua de astăzi cu obscenităţi care îi
transforma în abuzaţi ai societăţii de consum.
Aceasta prezentare nu este însă o critică adusă procesului de globalizare, ci doar o simplă
remarcă în favoarea ideii că uniformizarea conceptelor făcută fără minte, fără educaţie, fără cultură,
adică conform modelor de acum, duce la anarhie şi la crearea de personaje care trăiesc pentru a se
pensa, pentru a cumpăra haine luxoase, pentru a urmări cele mai penibile emisiuni de ştiri sau
talkshow-uri, pentru a fugi dintr-o staţiune într-alta şi pentru a goli periodic rafturile din magazine
cu tot ceea ce câştigă într-o lună de zile. Pentru aceste personaje au fost inventati tot felul de
termeni care să le încurajeze, cum că nu sunt ciudaţi ai societăţii de consum, ci o nouă specie. În
felul acesta, s-au creat tot felul de concepte, tangente la modă, pe spinarea cărora se pun tot felul de
criterii care numai estetice nu sunt. Nu invocăm aici numai conceptul metrosexualului care poate
abuza vizual sau prin preocupările pe care le are. Aceste personaje sunt, de altfel, creaţii perfecte ale
societăţii de consum care trebuie să se menţină prin faptul că li s-au creat deprinderi bolnăvicioase.
În felul acesta, toate aceste elemente pozitive care vin spre noi în cea de-a doua decadă a
lunii decembrie şi care ne formează să înţelegem fenomenul vieţii, pentru o persoană care ridică
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prima dată ochii din pământ şi se uită cu un anume spirit critic spre cei din jur reprezintă un
obstacol. De ce sunt oamenii asa acum şi de ce schimbarea s-a produs într-un timp atât de scurt? De
ce secole de-a rândul nu s-a dorit o astfel de modificare, deşi am traversat tot felul de conjuncturi
astrale sau ipostaze de progres a conştiinţei? De ce acum, în ultima sută de ani, acest progres al
societăţii a modificat omul într-un mod atât de violent? Răspunsul este simplu: indiferent de
domeniul spre care te îndrepţi, descoperi că viaţa nu este apreciată, că omul nu are valoare decât
prin eticheta care i se pune. În felul acesta, a uza de forţa de înţelegere pentru a descoperi
subtilitatea vieţii, implica în mod sigur a te detaşa de toate aceste tendinţe anarhice.
Şi iată, cu sau fără voia conjuncturilor astrale, ajungem în ziua de 15 decembrie când Luna,
abia intrată în Balanţă, ne pregăteşte fundalul împlinirii unui nou careu între Uranus şi Pluton, de
această dată cu Uranus retrograd în Berbec. Punând toate aceste informaţii legate de calitatea
societăţii asupra careului care se împlineşte între Uranus şi Pluton, adică asupra necesităţii de a
produce un salt al conştiinţei, înţelegem de ce zilnic trecem din problemă în problemă, de ce
problemele nu se mai finalizează şi de ce până la urma viaţa, dacă tot a comportat în ultimul secol
un salt calitativ, de ce oamenii nu sunt mai mulţumiţi, mai fericiţi cu ceea ce trăiesc, de ce calitatea
vieţii nu s-a modificat, ci doar confortul. Nu putem să răspundem nici la acest careu împlinit,
Uranus şi Pluton, şi nu vom reuşi nici la următoarele care se vor împlini, până când acest unghi va
ieşi din toleranța admisă. Putem să integrăm nu posibil răspuns acum, în acest moment, când
suntem foarte preocupati prin tot ceea ce facem să surprindem esenţa acţiunilor, să înţelegem de ce
oamenii reacţionează aşa cum reacţionează şi de ce suntem îndreptaţi împotriva noastră cu sau fără
declaraţii evidente.
Înţelegem că, prin faptul că Luna în 15 decembrie ne pune în faţa unor neplăceri de factură
afectivă şi, pentru că acesta va fi fundalul careului care se împlineşte, punctul culminant, soluţiile
problemelor care ne ies în întâmpinare acum sunt eminamente afective. Este greu de crezut pentru
mulţi dintre noi că viaţa se complică doar datorită tulburărilor afective, însă afectivitatea este
elementul care întreţine argumentul pentru că de mici, de când intrăm într-un sistem centralizat de
educaţie, de când ni se spune că doar ceea ce învăţăm la şcoală reprezintă standardul educaţional, de
atunci intrăm într-un abuz emoţional care inactivează orice curiozitate a individului de a afla alte
lucruri decât ceea ce i se prezintă.
Dar nu trebuie să abstractizăm foarte mult acest proces pentru că până la urma societatea
suntem noi şi toate aceste lucruri care nu merg, care nu funcţionează cum trebuie, sunt create şi
întreţinute de noi. Este adevărat că unele personaje se dovedesc a fi mai puternice decât altele sau
dau dovadă de o ambiţie mult prea mare în a controla oamenii sau în a-şi însuşi resurse la care fără
un astfel de demers abuziv, nu ar fi ajuns. În felul acesta, structura emoţională este manipulată
prima dată pentru că numai prin abuzarea acestei laturi a fiinţei oamenii devin convingători, numai
aşa ei devin unii pentru alţii un fel de boală şi conceptele moderne ale societăţii de consum se
transmit numai prin intermediul lor ca o epidemie. Pentru a reuşi să rezişti unei asemenea tendinţe,
pentru a reuşi să spui careul Uranus-Pluton reprezintă un salt al conştiinţei şi nu este exponentul
războiului dintre oameni pentru că el nu susţine criza financiară, ci doar o criză a resurselor
reprezintă un curaj nebun și el trebuie să se situeze pe o educaţie construită prin propriile valori. Cu
cât avansăm mai mult, cu cât trec anii, cu cât aceste personaje care se susţin pe educaţia, pe
propriile valori sunt din ce în ce mai puţine. Tehnologia, computerele ajung până şi în cele mai
izolate localităţi, telefonul mobil de asemenea şi dacă alegi să foloseşti aceste instrumente
obligatoriu intri într-un cerc vicios care generează acelaşi rezultat. Prin tehnologie lucrurile sunt
garantat îndreptate împotriva omului şi în ceea ce priveşte sănătatea sa, dar şi în ceea ce priveşte
integritatea să afectivă. Nu mai poți să spui că iubeşti pe cineva decât dacă te declari ca făcând parte
din categoria fiinţelor normale sau din rândul minorităţilor. Şi în religie se întâmplă la fel. Nu este
suficient, de acum este clasic exemplul, nu este suficient să spui că eşti creştin pentru că trebuie să
spui de care creştin eşti. Pe acest fundal abuziv întreţinut de o energie care rezonează foarte bine cu
careul maleficilor Uranus şi Pluton, aceia care abuzează prin noutate, din cauza cărora omul nu
apucă să aprofundeze, să înţeleagă corespunzător, să vadă dacă este periculos sau nu să declașeze
marile schimbări de conştiinţă şi ţelul acestora, nu se pot trezi spre lumină, ci doar spre întuneric,
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iar faptele lor nu vor reprezenta nici într-un caz o dovadă de progres, ci dimpotrivă de anarhie sau
de secătuire a rezervelor personale. Înţelegem acest lucru acum, când avem de-a face, pe lângă acest
careu Uranus-Pluton pe care-l traversăm de ani de zile şi cu împlinirea opoziţiei dintre Lilith şi
Neptun care insistă foarte mult pe această latură abuzivă din punct de cere emoţional, adică îi scoate
în evidenţă pe oamenii care-şi pierd controlul de dragul banilor, care uită de unde au plecat şi care
fac orice pentru a-şi menține actualul nivel de trai. Ei invocă inclusiv conceptul creştin că avem o
viaţă, implementând această idee eronată în conştiinţa de grup şi îndemnându-i pe oameni să facă
tot ce vor, pe ideea că nu există un proces cosmic de reglare, nu există destin, nu există nimic din
toate aceste elemente speciale care ar trebui să fie îndreptate împotriva lor. Există doar anarhie şi
toate aceste metode care întreţin acest abuz instituţionalizat sunt cele mai bune, iar cei care le
folosesc sunt exemple de înţelepciune, de deschidere sau de eficienţă.
Cu asemenea modele ne dăm seama cam cum vor arăta generaţiile următoare, tocmai de
aceea este nevoie de puţină constrângere, de puţină disciplină, de un şoc, este nevoie de suferinţă
pentru a înţelege că nu putem merge mai departe fără a şti cât de subtilă este viaţa, cum trebuie să o
protejăm şi cât de multe eforturi trebuie să facem în acest sens. Am primit un, dar si nu trebuie să-l
folosim împotriva celorlalţi. Aşa cum un copil dacă la ziua să primeşte în, dar o păpuşă nu îi rupe
capul, mâinile şi aşteaptă din jur aplauze cum că a făcut un lucru foarte bun. De această dată acest
careu între Uranus retrograd şi Pluton direct, care se suprapune cu Axa Dragonului, realizează o
fuziune foarte interesantă între ceea ce suntem noi acum, produşii societăţii de consum, ceea ce vom
deveni prin toate lucrurile pe care le acceptăm cu braţele deschise din cadrul acestor mecanisme
abuzive şi urma pe care dorim să o lăsăm în jur, în societate pentru generaţiile care vor veni. Toate
acestea, dacă nu sunt tangente la nevoia de a înţelege subtilitatea vieţii, devin instrumente de tortură
ale minţilor nevinovate ale generaţiilor care vor veni şi exemple că fragmentarea sufletului, prin
abuzurile emoţionale, reprezintă primele capitole din contractul pe care-l semnează învinsul atunci
când îşi vinde sufletul.
Aceste informaţii nu trebuie să ne întristeze, ci să ne îndrepte atenţia către lucrurile
esenţiale. Acum, în acest interval, este suficient să înţelegem şi nu neapărat să renunţăm la toate
aceste lucruri care fac parte din viaţa personală. Este de la sine înţeles că ar putea să fie abuziv
acum pentru cineva să renunţe la curentul electric, la internet, la apa curenta sau la alte beneficii ale
societăţii modere, însă nu în a renunţa la toate aceste instrumente este problema, ci în a le permite
acestora să controleze tot ceea ce pulsează şi are viaţă. Pentru ca acest lucru să fie realizat nu
trebuie decât să ne mobilizăm în direcţia aceasta şi să ne folosim voinţa în a nu ne vinde puritatea
sufletului pentru confort, pentru că aşa ne învaţă Filocalia: „Dai voinţă, iei putere!”.
În 17 decembrie, chiar de dimineaţă, Mercur va trece în Capricorn, iar Luna va fi în
perioada fără direcţie în Balanţă, urmând ca, spre seară, să treacă şi ea în Scorpion, adică în cădere.
Lucrurile par să ne încurajeze în a înţelege ceva din ceea ce trăim, până în această zi. După 17
decembrie tentaţiile vor lua o altă formă, oamenii vor fi luaţi de val, în a cheltui, în a învesti sau pur
şi simplu în a refuza cu încrâncenare toate aceste lucruri, pe motiv că dacă ele nu împlinesc o
dorinţă exagerată, aceea de a avea foarte mult sau de a avea un anume statut prin obiectele pe care
ni le însuşim, mai bine nu mai facem aceste cheltuieli. Acum, în această perioadă, traversăm
ipostaza în care Venus se apropie suficient de mult de Pluton încât să împlinească o conjuncţie.
Această conjuncţie în fereastra toleranţei va fi suficient de mult încât să simţim că avem nevoie de
aprobarea grupului. Nu putem să facem un lucru fără a înţelege dacă şi grupul de apartenenţă
procedează la fel. Nu putem să vorbim altfel decât se vorbeşte în grup, nu putem să consumăm alte
alimente decât cele care sunt permise în grup şi nici să ne abatem de la programul stabilit de comun
acord cu ceilalţi membri.
Aici vorbim de educaţie, de obiceiuri de la care oamenii nu doresc să se abată şi implicit de
argumente imbatabile care nu pot fi modificate atât de uşor pentru că nu asupra individului trebuie
lucrat, ci asupra grupului sau de apartenenţă. Trecerea Lunii în Scorpion va schimba puternic
vibraţia şi îi va constrânge pe oameni în a fi destul de încrâncenaţi în planurile pe care le au sau
invidioşi atunci când compara acumulările lor cu ale celorlalţi.
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Dacă în ceea ce privesc demersurile sociale, lucrurile acestea sunt racordate la anumite
direcţii inserate în regulamentul intern al instituţiilor ori reglementate prin anumite legi sau hotărâri,
în ceea ce priveşte viaţa personală, direcţiile spre care se îndreaptă, bulversează individul şi ar putea
să-i pună pe membrii familiei care fac parte din comunităţi diferite să traverseze ipostaze de
conflict. Cu Mercur în Capricorn şi Soarele în Săgetător, acestea aflându-se în continuare în
conjuncţie, tot ceea ce ajunge în punctul confruntării, tot ceea ce are nevoie de o anume justificare
sau care ar putea să ducă spre consum ori cheltuială va pune în dificultate asociaţii sau cuplurile
care nu s-au maturizat încă.
Lucrurile însă nu par să fie foarte complicate pentru că, discutând, vor cădea de comun
acord sau lucrurile nu se vor îndrepta spre conflict declarat, ci nemulţumirile şi ele se vor ţine în
interior pentru că avem toate planetele, Luna, Mercur și Venus, în semne care accentuează
interiorizarea şi nu doar atât îl avem şi pe Saturn în gradul anaretic în Scorpion (în 23 decembrie va
trece în Săgetător); lucrurile acestea care nu garantează din start succesul. Vor fi interiorizate,
oamenii nu vor continua să-şi susţină punctul de vedere, ci vor continua să fie nemulţumiţi supăraţi,
îmbufnaţi şi acest lucru să nu-l arate în exterior. Lucrurile însă nu sunt liniştite, chiar dacă ele nu
sunt declarate, pentru că Mercur şi Lilith sunt în trigon şi nu doar că aceste sentimente negative vor
fi ascunse, ci pur şi simplu pentru că dintr-o anume slăbiciune, oamenii vor fi înclinaţi să mintă sau
să dea vina pe altcineva. Acest mod de a ocoli o problemă ar putea să însemne şi cea mai bună
soluţie care ar putea veni în această perioadă. Faptul că nu-şi pot permite sărbători de lux, dar se
duc la ţară şi petrec cu familia, chiar dacă înseamnă pentru persoanele care procedează aşa o
decădere, lucrurile pe care le câştiga prin genul acesta de soluţie înseamnă înnobilarea sufletului şi
depăşirea unui obstacol prin acumulare de valori, prin îmbrăţişarea aceea ce altădată ar fi făcut doar
dacă ar fi existat un preţ corect. Acum preţul corect este dat de constrângere, de lipsuri, de teama că
nu există resursele necesare. O anume instabilitate este combătuta prin îmbrăţişarea acestor soluţii
împotriva individului. Cu timpul, pentru că avem de-a face cu un Mercur în Capricorn, mentalul
rigid al individului va ceda, se va lăsa şlefuit încet încet, iar valorile pe care le va acumula acum, în
această perioadă, vor fi unele foarte bune, îl vor încânta şi se va raporta tot timpul la aceste ipostaze
minunate pe care le-a făcut prin constrângere, atunci când nu va avea în jurul său oameni care să-i
amintească cum că bucuriile cele mai adânci sunt de regulă cele mai simple.
Mesajul zilei de 18 decembrie are doar această componentă personala orientată în mod
negativ, în rest toate lucrurile care vin din planul social poarta o amprentă pozitivă ca şi cum toti
oamenii din jur, grupul, comunitatea, cunoaşte problema principală prin care trece individul şi nu
doreşte să-i spună în mod implicit eu ştiu că suferi”, dar prin tot ceea ce se întâmplă în jur,
nonverbal, îi arătă acestuia că îi susţine toate demersurile şi că cei din jur fac toate eforturile pentru
ca individul să depăşească acest moment de impas. Atunci când avem de-a face cu un lider al unui
grup, sensul grupului va fi pozitiv, fără comanda dată de lider, ceea ce complică foarte mult
lucrurile la finalul acestui interval pe care-l analizăm, când Venus şi Uranus se vor afla în careu şi
nu oricum, ci atunci când Mercur din Capricorn îşi va împlini la grad perfect sextilul cu Neptun.
Atunci grupul va fi atât de bine închegat încât nu va mai fi nevoie de prezenţa liderului, acesta nu va
mai putea să dicteze, să comande sau să intervină ca un factor de reglare asupra grupului, ci este un
membru banal al acestuia şi s-ar putea a acesta, dacă este hrănit cu o intensă dorinţă de putere, să
genereze tot felul de acţiuni care să submineze autoritatea grupului dorind să-şi câştige
prerogativele pe care le are prin funcţia pe care o deţine. Asta înseamnă un conflict între interesul
individului şi interesul grupului, un conflict care se va solda cu rezultate negative, asupra
comunităţii şi care va transforma tot acest aer de sărbătoare, de bucurie, va pune pe toate aceste
pregătiri o undă de neplăcere, de incertitudine sau de greutate. Vorbim aici de măsuri pe care acesta
le aplică de sărbători, daca nu sunt neapărat valabile şi care ar putea fi amânate pentru alte perioadă,
însă ele destabilizează grupul şi pun o mare greutate pe cei care au avut mari aşteptări în aceste
perioade. În general, atunci când se intervine cu un factor negativ pe un unghi pozitiv între Mercur
şi Neptun oamenii îşi găsesc soluţii prin mobilizare personala, chiar dacă cea ce a reprezentat iniţial
satisfacţia personală s-a risipit prin măsuri negative pe care un individ le-a luat de teamă că-şi
pierde funcţia, autoritatea, sau impactul (careul Venus-Uranus) lucrurilor se îndreaptă către o zonă
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bună, că oamenii comunică nonverbal se înţeleg din cuvinte şi mai ales se sincronizează atunci
trebuie să-şi reorienteze preocupările către o nouă formă de bucurie, de împlinire sau de satisfacţie.
Nenumărate sunt însă căile prin care viaţa se poate desfăşura şi faptul că un grup este format
dintr-un număr de indivizi care par să aibă interese comune nu înseamnă că existențele acestora, în
ansamblul lor, se amestec sau găsesc multe puncte comune, ei s-au întâlnit pentru o preocupare
comună, un ideal comun, pentru a fuziona şi este posibil ca mulţi dintre ei să fie total incompatibili.
Dacă vorbim aici despre orgolii, despre ceea ce am putea să descoperim în 20 decembrie, atunci
când Luna şi Saturn vor fi în conjuncției pe gradul anaretic din Scorpion, atunci înţelegem foarte
clar că aceste grupuri sau comunităţi sunt construite de oameni doar de dragul interesului.
Afinităţile afective se adresează persoanelor care se apropie fără a-şi declara apartenenţa la un grup.
Ei se numesc prieteni și se căuta fără a se numi aşa, se înţeleg fără a avea reguli de comportare, fără
a dispune de un manual de utilizare a celorlalţi. Ziua de 20 decembrie devine complicată pentru cei
mai mulţi deoarece Luna, trecută în Săgetător şi lăsându-l în urmă pe Saturn pe gradul anaretic din
Scorpion, va căuta să argumenteze prin reguli de bune practici sau să-şi verbalizeze nemulţumirea
deşi toată această deschidere nu rezolva cu nimic tensiunea care există în jur. Oamenii în continuare
nu se sincronizează nici dacă-şi spun nemulţumirile şi nici dacă-si clarifică anumite situaţii de
comportament care anterior au încordat relaţiile sau le-au dus într-o zonă în care oamenii,
abordându-le, să nu se mai poata bucura atât de mult unii faţă de ceilalţi.
Ceea ce vine acum spre noi prin toate aceste complicaţii de factură socială, dacă sunt privite
din alt unghi, vom vedea ca de fapt ele sunt oportunităţi spre a ne deprinde de tradiţia care a ruginit
şi care nu mai poate fi folosită până acum. În felul acesta, înţelegem că Marte mediază tendinţa
nodurilor, şi de asemenea, impactul pe care Uranus îl are asupra Axei Dragonului, adică prin
neobişnuit, prin extravaganţă, adică prin acceptarea unor compromisuri sau pur şi simplu prin
neacceptarea
jumătăţilor de măsură
sau prin reorientarea
către alte grupuri de
interese, oamenii au
şansa să-şi descopere
vocaţia, să fie mult
mai eficienţi prin ceea
ce fac şi să se bucure
cu adevărat de această
perioadă a sărbătorilor
de iarnă.
În felul acesta
ne pregătim pentru
ceea ce înseamnă
ultima etapă a anului
2014 şi anume să ne
folosim forţa pentru a
ne implica în acţiuni. Adică pentru a da curs tuturor acestor porniri pe care le-am avut şi în primul
decan şi în al doilea. Lucrurile par să se îngrămădească acum la finalul acestui interval pe care-l
analizăm către anumite acţiuni, deşi cei care sunt atenţi, care au un simţ aparte şi care au mai
încercat până cum să mai analizeze viaţa şi din alte puncte de vedere, vor vedea că informaţiile sunt
mult mai importante decât acţiunea, adică să vedem care este calitatea oamenilor pe care-i avem în
preajmă şi care sunt direcţiile spre care ne îndreaptă viaţa. Astfel, deducem în ce mod viaţa doreşte
să ne arate căile sale ascunse şi mai ales, urmărind toate aceste trasee, vom descoperi cât de minunat
şi educativ este să înţelegem subtilitatea vieţii.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

263

A TREIA DECADĂ (21-31 decembrie 2014)
A uza de forţa de a face
Salt al conştiinţei. Mişcare de atitudine. Se acţionează de dragul acţiunii. Compromis. Zăpăceală.
Inspiraţie. Rădăcina lucrurilor este descoperită în august 2014. Nevoie de iertare. Răbdare.
Încrederea că lucrurile vin de la sine. Nevoie de perfecţionare. Detaşare. Efecte negative asupra
vieţii personale. Consum. Supunerea plăcerilor personale în fața interesului de grup. Creşte
interesul către religie. Ambiţii puse pe seama determinismului social. Motivele personale nu vor fi
importante pentru a recâştiga un confort, ci cele sociale. Complicaţii din cauza unor aşteptări
nerealiste. Invitaţii din jur înţelese greşit. Optimism straniu. Selecţie.
Ultima decadă a lunii decembrie şi, în acelaşi timp, finalul lui 2014, ne aduce în faţa unui
eveniment important, nu pentru o perioadă foarte mare de timp, ci pentru aproximativ 6 luni de
zilei. Este vorba despre intrarea lui Saturn în Săgetător. Saturn nu intră definitiv în Săgetător acum,
el va sta aici aproximativ jumătate de an, adică până la mijlocul lui iunie 2015 când datorită
mersului retrograd va reveni în Scorpion. Va sta în Scorpion, chiar dacă pe 2 august îşi va reveni
din mersul retrograd până pe 18 septembrie, când va intra definitiv în Săgetător. Deşi intrarea lui
Saturn în Săgetător acum ne aduce îndemnul la dreptate şi îndemnul de a ne apropia de valorile
morale solide, de principiile filosofice care să producă un salt de conştiinţă real, prin accesul la
informaţii abstracte, acelea care au determinat de-a lungul istoriei progresul omenirii, aceasta
îndreptare către valorile filosofice, prin ceea ce se prefigurează acum este decât pentru aproximativ
6 luni de zile. Vara lui 2015 va fi dominată de aceleaşi tendinţa anarhice, de aceeaşi obsesie a
puterii, de aceleaşi îndemnuri la a submina autoritatea cuiva de pe poziţie secundă, pe ascuns ori
dresându-i câinii care ar trebui să-l păzească, să sară la beregată şi să-l ucidă. Totuşi prin aceasta
poziţie nu este cazul să anticipam încă de pe acum ce se va întâmpla la mijlocul lui 2015. Este
important că acum vom comporta o mişcare de atitudine, detecţie şi prioritatea nr. 1 nu va mai fi
aceea ca individul să-şi ascundă scopul pentru care a demarat anumite proiecte, ci să le explice, să
le prezinte, să facă tot felul de conferinţe ori acte de caritate, să se deschidă faţă de comunitate şi să
şi le ajusteze pe parcurs după răspunsul pe care comunitatea i-l oferă.
Există însă riscul ca, prin trecerea dintr-un semn de putere într-unul de comunicare, Saturn
care, la rândul său, se simte mult mai bine într-un semn putere, cum este Capricornul (domiciliu),
sau într-un semn de relaţionare cum este Balanţa (exaltare), în Săgetător timp de aproximativ 6 luni
de zile să ne bulverseze cu idealuri care nu prind rădăcini, cu proiecte care nu duc nicăieri şi prin
ceea ce scoate la lumină să ne compromită şi mai mult acele lucruri care erau rele şi până acum, dar
cel puţin nu le vedeam. Acum le vedem şi faptul că le vedem, ne vor compromite iremediabil, ne
vor coordona către o zonă a eşecului ori să ne confere un nou statut mult mai vulnerabil din care să
nu ne alegem cu o anume siguranţă de sine, aceea la care am lucrat tot anul 2014, ci să fim mult
mai degajaţi, mult mai deschiși şi mult mai atraşi faţă de alte aspecte ale vieţii pe care nu am apucat
să le vedem nici în 2013 şi nici în 2014, ci poate, o parte din ele, datorită tendinţei de a explora
extremele, în 2012.
Acest ultim interval pe care-l analizăm aici vine spre noi cu aceeaşi tendinţă de a utiliza
forţa, însă nu pentru a cunoaşte, nu pentru a înţelege şi nu pentru a aprofunda nici valorile personale
nici destinul personal şi nici pentru a ne pune în slujba celorlalți, ci pur şi simplu pentru a acţiona
de dragul acţiunii. Acum dacă vom fi în continuarea interesaţi de acumulare de informaţii, de
aprofundare de studiu, nu vom putea sa acumulăm decât prin acţiune. Trecem, de la munca de birou
la cea de teren şi este posibil ca prima zi acestui interval, când Soarele va fi în mare parte anaretic
pe Săgetător, să ne confruntăm cu tot felul de probleme penibile, să ne compromitem în tot felul de
demersuri însă într-un mod distractiv pentru anturaj, nu şi pentru persoana în cauză.
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Prima zi a acestui interval conţine nu mai puţin de trei aspecte, dintre care două pe care le
construieşte Venus (conjuncţie cu Pluton şi sextil cu Chiron) şi unul pe care l-am aşteptăm de mult
timp – sextilul lui Marte cu Uranus. Vorbim aici despre tendinţa de a armoniza preocupările din
viaţa intimă, cu cele sociale, activităţile pe care le-am făcut în ultima perioadă, cu ceea ce ne
îndeamnă societatea că trebuie să facem în această perioadă. Nu se va pune problema unor activităţi
profesionale. Este puţin probabil că sextilul pe care Luna şi Capul Dragonului îl împlinesc, mai ales
că Luna nu mediază tendinţa Nodurilor, să ne întoarcă din concediu, din zilele libere, la serviciu să
ne terminăm ceea ce am avut de făcut în ultima perioadă sau pentru că există o urgenţă. Urgenţele
se încadrează în altă categorie, sunt orientate către alte sectoare, către alte domenii şi au o alta
încadrare astrală. Evenimentele care se întâmplă acum au ca principală componentă tendinţa de a
armoniza activitatea personală cu cea socială. Asta înseamnă acţiune, înseamnă a munci pe două
fronturi, a mulţumi membrii familiei, cunoscuţii şi de asemenea a nu neglija partea profesională
chiar dacă individul nu este angajat, a nu neglija o anume activitate socială, o anume dinamica pe
care alegem să o manifestăm pe zonă publică.
Pentru că toate aceste unghiuri se împlinesc pe gradul anaretic din Săgetător trebuie
semnalat faptul că foarte uşor această zăpăceală, această trecere de la intimitate la zona publică ar
putea să ne facă în 21 decembrie să ne pierdem timpul, prea mult, prea uşor şi fără rost şi nu doar să
ne pierdem timpul, ci să pierdem şansa de a pune în aplicare o soluţie pe care o primim prin
inspiraţie sau într-un mod neaşteptat, neprevăzut şi surprinzător. Este vorba despre sextilul pe care
Marte şi Uranus îl împlinesc şi care aduce activităţi expansive, dinamice, încărcate de optimism,
veselie, bună dispoziţie, activităţi soldate cu un rezultat impresionant, mai ales că punctul reflex, cel
pe care-l activează planeta mediază pentru a-şi implementa soluţia se va plasa în Gemeni, aceea
care acum este invitată de contextul astral să pună o greutate importantă pe zodie Săgetător pentru a
echilibra ceea ce vine din gradul anaretic pe care-l parcurge Soarele. Adică suntem zăpăciţi, dar ne
echilibram printr-un proiect în care suntem implicaţi şi nu avem nimic împotrivă dacă ne pierdem
jumătate de zi discutând despre obiectivele sale sau pur şi simplu fabulând pe marginea unui proiect
din care speram ca pe viitor să iasă ceva. Aceste lucruri care par pierdere de vreme ar putea, atunci
când vizează obiective pe termen lung sau care creioneaza următoarele etape, să echilibreze această
risipă care vine spre noi în prima zi a intervalului analizat şi să combată o anume frustrare, o teamă
de eşec sau de penibil, aceea care vine, pe de o parte din conjuncţia Venus-Pluton şi de cealaltă
parte, din sextilul Venus-Chiron.
Ca ultim aspect al acestei zile trigonul dintre Lună şi Jupiter nu va face altceva decât să ne
invite să avem încredere în toate provocările zilei. Înţelegem din mesajul acestor demersuri, că
lucrurile nu sunt întâmplătoare şi că ele au o rădăcină undeva în vara anului 2014, în special în luna
august. Cu cât ne gândim mai mult la ceea ce vine spre noi acum, cu atât mai mult ne vom simţi
privilegiaţi de destin sau cu atât mai tare înţelegem că undeva acolo sus există un protector care dă
curs unei solicitări mai vechi pe care am formulat-o într-un mod stângaci. Este vorba şi despre o
adresare scrisă şi acum primim răspuns sau pur şi simplu o solicitare verbală aruncată în treacăt fără
să avem vreodată certitudinea că ea va fi auzită sau, mai mult, că vreodată în viaţa asta i se va da
curs.
Înainte ca Soarele să treacă în Capricorn, să iasă dintr-o zodie de foc, dinamică, și să intre
într-o zodie de pământ, ponderată, calmă, liniştita şi înclinată spre a aşeza lucrurile în ordinea lor,
Uranus își va reveni din mersul retrograd şi atunci mesajul lui Junon, prin medierea tendinţei
Nodurilor, va deveni unul mult mai aşezat, mult mai liniştit şi mult mai clar va fi când şi Luna va
trece din Săgetător în Capricorn împlinind, în dimineaţa zilei de 22 decembrie, Luna nouă.
Dintr-odată ne trezim cu 5 planete pe zodia Capricorn şi lucrurile se complică; dacă acum
câteva luni aveam un marcaj pe Scorpion, dând curs anumitor demersuri în secret sau implicândune în activităţi care să ne crească puterea de influenţă ori să ne ajute să ne însuşim o nouă etapa în
viaţă, tangentă la putere, apoi ne-am implicat în tot felul de activităţi marcate de dinamism social şi
de dorinţa de cunoaştere, acum, poate mai repede decât ne-am aşteptat, ne trezim în faţa unor
situaţii care ne invită să iertăm, să fim liniştiţi, mai calculaţi şi mai ales să fim disciplinaţi. Este greu
după un dinamism atât de periculos care ne-a venit din zodia Săgetător, care numai pe cei care
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lucrează cu energia sau sunt preocupaţi de ezoterism i-a ajutat să sublimeze această energie în
cunoaştere. în explorare, să trecem la alt nivel. Ca și cum trecem de la pregatirea pentru maraton, la
aplicarea unor tehnici de vizualizare care cer 16 ore pe zi. Cam în felul acesta se prezintă trecerea
de la marcajul de pe Săgetător la marcajul de pe Capricorn şi mulţi vor resimţi această trecere ca o
cădere în gol. Căderea în gol înseamnă căderea în ei înşişi şi le va fi greu să uzeze de această forţă,
să acţioneze în această direcţie, în situaţia în care contextul astral îi invită la disciplină, la a acţiona
cu măsură, adică la a selecta informaţia şi a o prezenta pe zona publică sau în cercul de prieteni
după ce a fost gândită în prealabil cu mare insistenţă.
Înţelegem, astfel, că această tendinţă de a uza de forţă prin acţiuni în situaţia în care
contextul astral nu ne încuraja în mod implicit în sensul acesta prin activităţile pe care le-am făcut
anterior, va fi elementul cel mai greu, complicat şi cel mai dificil de făcut pentru omul comun. Cel
care lucrează cu energia, care este implicat într-un proces de cercetare spirituală, care nu doreşte să
demonstreze oricui că poate, că ştie, va privi aceasta selecţie naturală a episoadelor sociale ca pe un
ajutor binevenit din partea contextului astral. El va da dovadă de răbdare, de înţelepciune, de calm,
de linişte, va fi încrezător că lucrurile vor veni de la sine şi atunci când observă că apar sincope în
desfăşurare, va interveni pe baza a ceea ce a observat cu mare atenţie în primele 20 de zile ale lunii
decembrie. Nu se va duce foarte departe în timp cu acţiunile pentru că ştie că ajungând în noiembrie
va da peste amintiri neplăcute, acelea care l-au îndemnat să facă uz de forţă, să se arate puternic şi
nu doreşte să-şi amintească ipostazele în care a risipit energie sau a decăzut prin abuzurile pe care
le-a făcut ca urmare a lipsei de control sau a faptului că a fost luat de val. Acum este calculat, atent,
liniştit şi nu se mai lăsa luat de val, decât urmăreşte direcţia sa şi acţionează în paralel cu aceasta, ci
nu sub impulsul său.
Pe această tendinţă spre pace, linişte spre profunzime Marte, în calitate de planeta
mediatoare care vine din Vărsător, îi îndeamna pe oameni să facă foarte multe acţiuni pentru ei.
Unii se vor apuca de yoga, alţii că vor considera că au nevoie de cururi de perfecţionare şi atunci se
duc şi fac cursuri de reiki, yumeiho, cursuri de terapie craniosacrala, de channelling sau noua
medicina germanică ori terapie bach aflându-se de fapt în căutarea unor informaţii esenţiale. Aceste
informaţii esenţiale le au deja în jurul lor şi preocupările pe care le au, tangente la ezoterism îi ajută
foarte mult să înţeleagă cum funcţionează. Nu acesta este scopul principal pentru care ei sunt
îndemnaţi să acţioneze. Se pot duce şi la cursuri de gramatică ori la cursuri de limbi străine,
important este să înţeleagă în ce mod le cere contextul astral să aplice informaţiile pe care le-au
acumulat în primele 20 de zile. Vorbim aici despre primul interval în care a fost necesară folosirea
forţei pentru a şti, înţelege, pentru a cunoaşte, dar şi de al doilea decan în care s-a uzat de forţă
pentru a înţelege subtilitatea vieţii, în tot ansamblul său. El va şti că tot ceea ce alege acum va fi
pentru binele sau, pentru creşterea şi dezvoltarea sa, pentru progresul sau, sau pentru o mai bună
inserţie socioprofesionala. Va prefera domeniul de care se va simţi cel mai atras sau care-l
reprezintă, fiindu-i familiar pentru că frecvența lui a lucrat asupra sa, însă în alt mod, şi în vara
acestui an.
De asemenea, 22 decembrie este ziua în care se produce Luna noua şi toate aceste planuri de
viitor, toate aceste deschideri pe care le avem pentru prima dată într-o formă atât de plăcută, intensă
şi revigorantă pe linia păcii, liniştii şi a profunzimii, ne invadeaza întrutotul. Unii vor avea impresia
că parcă locuiesc în altă lume, că nu mai aud în jur atât de multe lucruri care-i deranjează şi că se
pot în sfârşit preocupa de ceea ce este important pentru ei. Lucrurile importante pentru ei sunt
depuse undeva într-o arhiva personală. Acum, în acest moment de Lună nouă, nu le sunt accesibile.
Ele vor veni în special în noaptea de 22 spre 23 decembrie când Luna va împlini careul sau cu
Uranus şi când se va declansa acest proces de rememorare pe baza unui press buton ce are acum o
componentă negativă pentru că el se manifestă în aplicaţia careului pe care Venus şi Capul
Dragonului îl împlinesc şi care marchează un eveniment. Acest eveniment este indicat de reducerea
programului de lucru, suprimarea unei plăceri, deschiderea faţă de activităţi care necesită volum
suplimentar de muncă, dar pe care individul să nu o perceapă aşa. Fie că este invitat dintr-odată să
citească mai mult, să consulte mai multe informaţii şi fără să-şi dea seama îşi pierde mult mai mult
timp cu studiul decât a făcut până cum, fie că este dintr-odată implicat într-un proiect personal care
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îi ocupa mult timp şi nici nu-şi dă seama cum trec orele sau poate chiar zilele fiind foarte dedicat
acţiunilor în care se implică şi iubind mult efortul pe care-l realizează pentru a duce mai departe
această preocupare, acest proiect.
Când apare careul lui Venus la Axa Dragonului lucrurile nu sunt favorabile. Ele, în genera,
merg pe suprimarea unei şanse, pe blocarea unui demers, pe întârzierea lui sau pe întârzierea
individului în demersurile sale în aşa fel încât să nu sufere demersurle, ci să sufere individul.
Pentru că vorbim aici despre careu trebuie să indicăm că efectul cel mai dificil, cel mai periculos,
cel mai complicat este acela pe care îl are asupra individului. Demersul în sine nu va comporta nicio
schimbare, ci individul va fi nemulţumit de faptul că lucrurile nu merg după cum îşi programează.
În acest context este binevenit şi potrivit pentru că acum uzăm de forţa de a face, de a acţiona pentru
că anterior am învăţat, am cunoscut, am luat contact cu informaţia şi am dus-o mai departe pe
drumul cel bun. Acum se presupune că avem informaţiile necesare şi nu este cazul să ne gândim că
dacă suntem înlocuiţi într-un demers lucrurile acestea trebuiesc privite în sens personal. A ne da
deoparte dintr-un demers social reprezintă, după ceea ce am învăţa în primele 20 de zile, un semn al
destinului şi mesajul clar al acestuia este că ne pregăteşte pentru ceva mai bun, mai potrivit, mai
adecvat sau pentru ceea ce am cerut cu adevărat. Dacă oamenii s-ar risipi în tot felul de proiecte
după cum formulează şi nu după nevoile lor, atunci lumea ar fi dominată într-adevăr de un haos
periculos, însă nu este aşa. Chiar dacă această societate are o componentă care degradează natura
umană, disciplina sa în a-şi menţine caracterul de consumator pune pe individ o presiune foarte
mare încât în orice condiţie el trebuie să aibă în vedere că societatea nu este împotriva sa dacă nu
este prea deştept şi dacă va consuma. Dacă îndeplineşte aceste două condiţii atunci trăieşte fericit pe
această planetă, nimeni nu va pune nicio interdicţie pentru că aceasta societate are garanţia că atunci
când trebuie să facă un compromis, individul o va lua ca pe un privilegiu, nu se va simţi murdărit şi
nu va considera că îi este lezată integritatea. Acum, când Venus se află în Capricorn, lucrurile merg
foarte clar în direcţia supunerii plăcerii personale, faţă de plăcerea de grup. Nu trebuie să uităm că
Venus în Capricorn iubeşte foarte mult disciplina de muncă şi poate suprima totul de dragul unui
ideal care să promoveze instituţia, emblema fabricii, a departamentului, a etniei sau mândria
naţională.
Nici că se putea o sincronizarea mai interesantă şi mai expresivă decât acest motiv al
supunerii plăcerii personale în față interesului de grup, adică Venus în Capricorn în careu cu Axa
Dragonului, cu parcurgerea lui Saturn cu ultimele minute din zodia Scorpion. Aceasta se pare că ar
putea să fie ultima răbufnire de putere, de aroganță, de indignare pe care oamenii frustraţi sau
obsedaţi de putere ar putea să o exercite asupra comunităţii. Acum când Saturn se află pe ultimele
minute din Scorpion, el se află de fapt şi în careu cu Neptun şi Lilith aflaţi în opoziţie, adică pe
lângă un careu în T pe care Venus îl formează cu Axa Dragonului și Uranus mai avem pe cer şi un
careu în T pe care Saturn îl împlineşte cu Neptun şi Lilith. Vorbim aici despre compromisuri
majore, despre renunţarea la un post de dragul societății, de dragul unui idealism prost integrat care
va fi privit de comunitate ca o victorie neaşteptată. Victoria neaşteptată poate lua înfăţişarea unei
demisii, a unei retrageri dintr-o competiţie sau etapa finală a acestei retrageri care a fost iniţiată încă
din decada anterioară, cea care a fost marcata de impactul negativ a individului. Vorbim aici despre
persoane care nu au încă maturitatea profesională, mentală, afectivă, socială sau politică pentru a
face faţă unei presiuni atât de mare. Această presiune ia o înfăţişare speciala până în seara zilei de
23 decembrie, când Saturn va trece din Scorpion în Săgetător. Ştim că nu va sta mult în această
zodie, prin retrogradare va intra din nou în Scorpion şi ne va aduce aminte de acest episod undeva
în vara lui 2015, însă nu dorim prin acest tip de analiză să anticipăm ceea ce se va întâmpla în 2015.
Cu Saturn în Săgetător multe lucruri se vor simplifica. Se va trece de la control emoţional,
de la nevoia de a investiga, de a controla, de la nevoia de a impune putere sau de la cea de
disciplină, către preocupări legate mai mult de latura filosofică, de inspiraţie sau de interese legate
de ştiinţele ezoterice. Oamenii vor fi mai interesaţi de religie, de beneficiile acestei religii, de cât de
complicate pot fi legăturile care există între diferite curente religioase pentru a explica acelaşi
adevăr. De asemenea, este hrănita speranţa, privită ca o calitate specială şi nu în detrimentul
interesului personal sau interesului de grup, ci este ridicată la rang de artă această atitudine nobilă a
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individului care-l face tot timpul să privească foarte departe şi să nu se descurajeze indiferent cât de
greu este idealul pe care și l-a propus.
În ceea ce priveşte viaţa personală, Saturn în Săgetător îi va îndemna pe oameni să fie
independenţi şi foarte mobili în manifestarea poate prea mobili, atât de mult încât să nu se poata
stăpâni, să nu se poată controla, să aibă o problemă cu restricţiile de tot felul şi sa se arate unii faţă
de alţii atunci când sunt constrânşi să fie disciplinaţi sau atenţi la limbaj, la exprimare, la consum.
Aceste elemente vor fi puternic încurajate în ziua de 24 decembrie când Luna va trece în Vărsător şi
când va aduce o explorare pe un nivel net superior a unor trăsături net benefice predispuse de Saturn
din Săgetător. Defectul acestei poziţii va fi acela că îi va îndemna pe oameni să-şi ascundă ambiţiile
acolo unde ele există şi să le pună pe seama determinismului social, atunci când ele sunt prea mari.
Acum, când Luna va trece prin Vărsător, adică în zilele de Vărsător (Luna în Vărsător) din
dimineaţa zilei de 24 decembrie şi până în dimineaţa zilei de 26 decembrie, Mercur care a intrat în
Capricorn va fi vedetă. El va avea de împlinit trei aspecte (un careu cu Uranus, o conjuncției cu
Puton şi un sextil cu Chiron) şi de asemenea tot în 25 decembrie Soarele şi Lilith vor fi în trigon.
Partea bună a acestor unghiuri care-l vor zăpăci pe individ cu tot felul de informaţii contrare va veni
din faptul că toate aceste unghiuri se vor afla în separaţia trigonului Marte - Capul Dragonului
pentru ca apoi în 25 decembrie Luna să treacă practic prin conjuncţia cu Marte. Aceste unghiuri
astrale pun mult accent pe gândirea profundă, pe metodă, pe lucrurile care trebuie încadrate,
clasificate, ordonate ori care trebuie folosite după un program strict. Tendinţa aceasta de program
strict (conjuncţie Mercur-Pluton) abordat dintr-o necesitatea de factură spirituală, emoţionala,
intelectuală sau organică (sextil Mercur-Chiron) va avea o mare problemă cu situaţiile neprevăzute,
cu ceea ce vine din trecut şi nu a fost soluţionat, cu ceea ce ne-am programat sa facem în această
perioadă şi nu mai putem. Adică va avea o mare problemă cu careul pe care Mercur şi Uranus îl vor
definitiva. Din fericire, momentul eliberator va fi dat de conjuncţia Lunii cu Marte, de acea ipostază
în care membrii familiei, prietenii, îşi dau mâna, se întâlnesc, își spun lucruri frumoase sau pur şi
simplu îşi arată că sunt pe aceeaşi lungime de undă pentru a contrabalansa o înclinaţie spre risipă,
un deficit de energie sau un deficit material care ne ia pe nepregătite în aceste zile de sărbătoare.
Aceasta conjuncție între Mercur şi Pluton va fi încadrata de două opoziţii pe care Luna le va împlini
pe de o parte cu Junon şi de cealaltă cu Jupiter, urmând ca toată seara zilei de 25 până în dimineaţa
zilei de 26 decembrie să fie în Perioada fără direcţie, iar sextilul lui Mercur cu Chiron să se
împlinească atunci când pe fundal Luna va fi vidă.
Motivele personale nu vor fi importante pentru a recâştiga acest confort, pentru a fi din nou
la înălţime sau pentru a avea un moment de linişte. Vor fi mult mai importante motivele sociale,
invitaţiile, poate chiar vizitele sau tendinţa de a le face pe acestea împotriva voinţei personale.
Zilele de Vărsător (Luna în Vărsător) devin astfel zile foarte importante pentru a demonstra
comunităţii ceea ce are pus de-o parte individul pentru ea. Aici, în termenul de „comunitate”, putem
integra şi relaţiile cu prietenii, raporturile sociale cu colegii de serviciu sau pur şi simplu relaţiile cu
câţiva amici, cu câţiva prieteni, oameni pe care i-am văzut de câteva ori în viaţă. Cu toții, pentru că
aşteptăm să ne petrecem aceste zile într-un alt cadru, în altă atmosferă, cu o altă atitudine sau sub
impulsul unor mesaje speciale, avem aşteptări unii de la alţii. Aceste aşteptări ar putea în ziua de 25
decembrie să nu fie împlinite şi tocmai de aceea este important să ne pregătim psihic pentru că
sărbătorile lui 2014 să nu fie aşa cum ni le-am programat din timp. De asemenea, judecând după
faptul că Luna acum este în Vărsător, acele lucruri care nu se sincronizează, acele greşeli pe care leam aflat şi pe alte episoade şi pe alte evenimente şi la alte sărbători să se repete acum, ca şi cum se
întâmplă pentru prima dată şi noi, ca principali protagonişti ai acestor secvenţe, să demonstrăm că
nu am învăţat nimic din ceea ce am trăit.
Cei care sunt sensibili şi care iau în uşor orice eşec personal ca şi cum cineva din preajmă,
din familie, din comunitate le poarta sâmbetele şi vor cu orice preţ să le compromită aceste
momente inedite care sunt date de sărbătorile de iarnă vor avea neşansa de a-şi strica singuri ziua de
25 decembrie, de a şi-o compromite cu o stare de tensiune pe care şi-o vor menţine intenţionat.
Orice intervenţie ar veni din jur va fi încadrata în această categorie Oamenii aceştia au ceva cu
mine”.
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Trecând în Peşti, chiar din dimineaţa zilei de 16 decembrie, Luna va aduce mai multă linişte
în demersurile care ne-au tulburat anterior. Chiar dacă şi 26 decembrie este zi de sărbătoare şi
oamenii ar putea să-şi menţină în continuare spiritul distractiei, faptul că Luna şi Lilith în ziua de 26
îşi împlinesc o opoziţie arată că suntem în continuare sub lumina reflectoarelor, în continuare
suntem compromişi ori supuşi unor încercări care nu ne sunt pe plac. Fie că s-au terminat rezervele,
fie ca survine o invitaţie care a fost făcută anterior, dar datorită nesincronizării nu a ajuns la timp,
fie că lucrurile se răstoarnă pur şi simplu pentru a da curs unor solicitări pe care un anume personaj
a contramandat-o, fie că lucrurile se răstoarnă pur şi simplu, opoziţia Lunii cu Lilith din 26
decembrie îi va face pe aceştia să înţeleagă greşit invitaţiile din jur şi să uite că, de fapt, demersul
care se finalizează acum a fost iniţiat chiar de ei. Lucrurile se adresează, se încadrează pe o albie
adecvată, chiar dacă Marte se află în continuare şi el în fereastră opoziţiei cu Junon, aspect care se
împlineşte tot în după-amiază zilei de 26. Vorbim aici despre refuzul bucuriilor, plăcerilor,
schimbarea programului de lucru şi deci implicarea în a uza de forţă în alt mod decât ne-am
programat.
Pentru cei care sunt dinamici, care nu preferă să petreacă toată ziua stând în casă, studiind
sau departe de ceilalţi aceasta zăpăceală care va veni spre ei în sărbătorile din 2014, le va plăcea
foarte mult, chiar dacă vor fi incidente, chiar dacă vor fi mulţi care se vor trezi înţelepţi peste noapte
recomandând cum să se aşeze mise en place – ul cum să se puna argintăria pe masă ori care sunt
emisiunile educative care trebuiesc urmărite la tv; nu va conta, pe ei nu-i va tulbura nimic, ei se
bucura că se distrează, că-şi consuma energia şi că nu sunt uitaţi de această societatea chiar dacă sau temut de asta. Această atitudine denotă optimism şi ea nu este în afară contextului astral pentru
că aceste personaje speciale rezonează foarte bine cu sextilul Soarelui cu Neptun, adică îi inspira pe
ceilalţi să fie pozitivi, să treacă peste stările proaste de moment, peste iritările pe care vecinul de
deasupra are grijă să le producă sau care vin din faptul că s-au săturat de zgomotul străzii care
numai a sărbătoare nu seamănă. Aceste persoane dau curs şi sextilului pe care Luna îl împlineşte cu
Mercur sau cu Venus la anumite intervale de timp şi vor fi mult mai vizibile sau adevărate vedete în
ziua de 27 decembrie, atunci când lucrurile se prezintă foarte mult în favoarea lor. Aceştia vor fi
adevăraţii înţelepţi pentru că vor mustra părinteşte pe cei care şi-au pierdut vremea fiind nervosi în
zilele anterioare şi amintindu-şi tot felul de probleme în momentele cele mai nepotrivite. Contextul
social care se manifesta în tot acest interval când Saturn trece în Săgetător şi când Mercur este
vedeta perioadei ne face pe noi să privim lucrurile dintr-o perspectivă dublă. Pe de o parte, Soarele
va media toată acesta opoziţie care vine din relaţia lui Neptun cu Lilith, iar de partea cealaltă va
invoca motivele tinereţii, a veseliei, a destinderii, ca fiind instrumente de cunoaştere, de
aprofundare a unor relaţii sau de stabilizare a inserției sociale. Oamenii îşi sau seama că nu au cum
să trăiască singuri, nici nu vor să trăiască singuri şi lasa de la ei foarte mult pentru a merge mai
departe în relaţiile pe care le au, pentru a gusta din bucuriile vieţii. Atunci când Soarele mediază
opoziţia lui Neptun cu Lilith, devin generoşi, scot pe masă toate lucrurile bune pe care le au, au
timp pentru prieteni, nu precupeţesc niciun efort în a ajuta un apropiat, adică în a contrabalansa sau
a ascunde tendinţa care vine din această opoziţie periculoasă, adică frica de sărăcie sau singurătate,
iar acum când Soarele mediază această opoziţie îşi demonstrează unii altora că nu au fost niciodată
singuri, ci trebuia doar să ceară ajutorul. Acum contextul astral îi va pune în faţa faptului împlinit,
probabil datorită sărbătorilor sau poate şi pentru că şi-au propus din timp ca periodic să se
întâlnească sau să-şi arate unii altora că nu s-au uitat.
Nu încape nicio îndoială că această tendinţa de a combate singurătatea reprezintă un obiectiv
mult mai important decât rememorarea perioadelor din tinerețe. Oamenii nu trebuie să fie siguri, nu
trebuie să-şi hăneasca unii altora frică de singurătate. Ea trebuie combătuta prin toate mijloacele.
Saturn în ultimele minute din Săgetător, fiind în careu cu aceşti doi protagonişti aflaţi în opoziţiei şi
împlinind un careu în T pe semne mutabile, va încuraja mult această tendinţă, însă o va face fără
experienţă, adică, realizând că nu au prieteni, oamenii îşi fac programare la restaurant se plimba pe
strada chiar dacă temperatura nu este adecvată şi se dedau la tot felul de acţiuni cu implicare socială
în ideea că poate vor cunoaşte alţi oameni sau se vor apropia şi mai mult de toţi cei pe care i-au
admirat sau de care au vrut să se apropie şi nu au avut până acum ocazia. Asta se va întâmpla cu
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precădere în zilele de Berbec (Luna în Berbec) de 28, 29 până în mijlocul zilei de 30 decembrie
când Luna va împlini un trigon cu Soarele şi îi va încuraja pe oameni să facă primul pas. Se vor
îngrămădi să facă primul pas pentru a se înţelege mai bine, pentru a se asocia, pentru a-şi petrece
timpul împreună şi a arăta că se bucura chiar dacă trăim vremuri de criză, chiar dacă nu aveam
programate aceste întâlniri sau aceste tipuri de activităţi.
Tendinţa de a uza de forţă pentru a se implica în acţiuni va avea în aceste zile de Berbec un
vârf foarte interesant. Din nefericire, nu vor şti să se bucure la intensitatea la care se consumă
evenimentele, pentru că avem de-a face cu un careu între luminarii (în 28 decembrie) adică Primul
Pătrar, deci cu o anume constrângere interioară şi acestea vor fi susţinute şi de-a lungul zilei de 29
decembrie prin diverse careuri pe care Luna le împlineşte cu planetele din Capricorn agresându-se
această tendinţă generală de a fi cumpătat, de a sta acasă, de a aprofunda relaţiile, de a gândi de mai
multe ori un lucru înainte de a-l aplica sau de a selecta foarte mult evenimentele înainte de a le
aborda.
Vorbim aici însă şi de o conjuncţie a Lunii cu Coada Dragonului şi deci despre dorinţe care
nu pot fi ţinute sub control. Chiar dacă acum avem pe Capricorn patru planete, deci un marcaj, care
se afla la o distanţă relativ egală unele de altele, faptul că Luna trece prin Coada Dragonului ne
îndeamnă să retrăim anumite secvenţe din tinereţe sau care s-au consumat cu luni sau ani în urmă pe
care nu am putut să le împlinim. Acum considerăm că totul este în favoarea îndeplinirii acestor
dorinţe, pe motiv că nu există un obstacol social foarte clar formulat în sensul acesta. Astfel, pe
motiv că a uitat desfăşurătorul, că nu doresc să mai audă de aceiaşi prieteni care vorbesc despre
aceleaşi obsesii, despre bani, despre obscenităţi, despre emisiunile tv, despre ce grozavi sunt ei în
alte vacanţe pe care și le permite în diferite destinaţii luxoase, aleg să facă ceva ieşit din comun. Vor
face ceva ieşit din comun în aceste zile fie şi numai discutând altfel, punând problema altfel ori
căutând o punte de legătură pe această filieră a comunicării cu persoane pe care până acum le-au
admirat de la distanţă. Chiar dacă acţiunea se rezumă doar la a vorbi, ea va avea în spate o dorinţă
foarte veche una pe care individul a formulat-o în sensul de a se vedea pe sine în această postură.
Sigur, lucrurile pot fi mult mai complicate pentru că Berbecul aduce focul de paie, se aprinde foarte
repede sau se şi stinge foarte repede, aduce hotărâri pripite şi toate acţiunile care sunt precipitate de
astfel de hotărâri ştim că au un factor de risc destul de mare. Luna, trecând în Taur, în mijlocul zilei
de 30 decembrie, aduce un final de an încărcat de riscuri legate de asocierile la care nu au putut să
dea curs.
Ultimul aspect al zilei de 31 decembrie este un careu între Luna şi Junon, chiar dacă
celelalte sunt bune, știm că tendinţa generală a individului este aceea de acţiona, adică de a se
apropria de semeni pentru a dezvolta un tip de relaţionare nou, acesta va avea un rol decisiv în
ultima zi a anului punând o mare greutate pe neputinţa de a finaliza o anume devenire socială şi
tocmai de aceea mulţi vor avea impresia că oricât de mult s-au agitat în această lună decembrie, ori
cât de mult au cheltuit sau au investit au bătut pasul pe loc şi, până la urmă, tot acolo au ajuns. Ei,
dacă vor continua să fie dezamăgiţi în aceste zile, vor pierde un amănunt foarte important. Li s-a
cerut în acest decan să facă uz de forţa pe care o au să acţioneze într-o direcţie, să vadă cum este
dacă acţionează cu bună ştiinţă nu neapărat împinşi de contextul astral sau luaţi de val şi aceasta
este componenta esenţială pe care trebuie să o aibă în vedere, indiferent de rezultatul pe care-l vor
avea la picioare în ultima zi a anului. Înţelegem astfel că aceia care sunt mulţumiţi de rezultatele lor,
chiar dacă au presărate la picioare numai eşecuri, chiar dacă în mare parte nimic din ceea ce şi-au
propus nu le-a reuşit, aceştia vor fi marii învingători ai lunii decembrie şi de ce să nu generalizăm,
marii instigatori ai anului 2014.
Faptul că anul se încheie cu această componentă afectivă scoate în evidenţă faptul că toate
cele 12 luni ale sale, prin multiplele alegeri pe care le-am traversat, nu am făcut altceva decât să
explorăm diferite faţete ale vieţii, ale fiinţei umane şi să ne apropiem de oameni tot timpul de pe alt
drum. A avea posibilitatea de a alege, înseamnă şi a avea posibilitatea de a-i spune celui care ne-a
ajutat mulţumesc în mai multe moduri, mai multe limbi, nonverbal sau de la depărtare sau şopti la
ureche pentru că viaţa nu reprezintă altceva decât o sumă de factori pe care îi experimentăm în mod
direct. Tot ceea ce ne este necesar avem în preajmă. Nu trebuie decât să întindem mana şi să luăm,
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iar anul 2014, prin tot ceea ce trimite spre noi, ne îndeamnă să luăm ceea ce avem în jur în ordine,
cu puţină disciplină, cu un dram de minte mai mult decât am avut până acum sau cu mai mult suflet
deschis către lucrurile frumoase, către profunzimile sufleteşti, pentru a reuşi în cele din urmă să
privim mult mai departe decât ne arată degetul.
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“Esența ta este aur ascuns în praf.” (Rumi)

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

271

Previziuni astrologice pentru anul 2014

272

BERBEC
MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI

ALEXANDRU D. XENOPOL
(23 martie/4 aprilie 1847 – 27 februarie 1920)
Economist, filosof, istoric. Este autorul primei mari sinteze a istoriei romanilor, fiind
considerat cel mai mare istoric roman, dupa Nicolae Iorga.
“S-a născut la data
de 23 martie 1847 la Iaşi. În
anul 1856 devine elev al
şcolii din Trei Ierarhi. Face
studiile liceale la Academia
Mihăileană şi la Institutul
academic. Îşi ia bacalaureatul
în anul 1867. Societatea
"Junimea"
i-a
remarcat
calităţile intelectuale şi i-a
oferit o bursă de studii în
Germania.
În
anul 1871 susţine
două
doctorate, unul la Berlin şi
unul la Giesen (Germania), în
drept şi filosofie, obţinând
pentru
amândouă
calificativul "magna cum
laudae". În anul 1871, A. D. Xenopol se
întoarce în ţară şi se stabileşte la Iaşi. În acelaşi
an participă la festivităţile de la Putna, la care
rosteşte discursul de deschidere. Până în
anul 1878 Xenopol a urcat treptele ierarhice ale
unei cariere în magistratură, în paralel
participând la activitatea Societăţii "Junimea" şi
continuând colaborarea din studenţie cu
oficiosul acestei socităţi, "Convorbiri literare".
În 1878 se înscrie în rândurile liberalilor
moderaţi, cu Societatea "Junimea" continuând
colaborarea numai pe tărâm literar. A practicat
avocatura până în anul 1883, când a devenit
profesor de istorie la Universitatea din Iaşi, la
doar 36 ani.
În anul 1888 publică primul volum, de
619 pagini, al lucrării "Istoria românilor din
Dacia Traiană". Ultima parte a acestei opere,
cea mai importantă creaţie din viaţa lui
Xenopol, va apărea în anul 1893. Fuseseră
necesari din partea autorului 16 ani de
documentare şi 10 ani de redactare pentru a
scrie cele aproape 4.000 pagini ale importantei

lucrări. Aceasta este prima
prezentare
sistematizată,
analitică şi complexă a istoriei
românilor, din toate provinciile
tradiţionale, începând tratarea
problematicii din cele mai
vechi timpuri până la Unirea
din anul 1859. În scopul
finalizării
acestei
sinteze,
autorul a realizat cercetări
îndelungate în arhive şi
biblioteci din ţară ori din
străinătate, publicând anticipat
diverse studii referitoare mai
ales la izvoarele şi instituţiile
istorice
româneşti.
În
elaborările
sale
surprinde
structurile societăţii româneşti,
dinamica evenimentelor, cauzalitatea şi
finalitatea acestora. De asemenea, prezintă
aspecte fundamentale proprii vieţii sociale,
economice, politice, administrative, culturale şi
religioase, definitorii pentru români, urmăreşte
evoluţia activităţii umane, producţiile şi
bogăţiile acestui spaţiu geo-istoric, reliefează
categoriile sociale, starea şi evoluţia ţăranilor,
meşteşugarilor,
breslaşilor,
târgoveţilor,
orăşenilor sau a marilor proprietari funciari. Un
loc
important
se
acordă
structurilor
instituţionale, proprii statelor româneşti, cum au
fost cele integrate activităţilor juridice,
financiare,
şcolare,
cutumiare,
militare,
intelectuale, şi se fac referiri la ştiinţă, biserică,
la politica internă şi externă.
Academia
Română îi
recunoaşte
meritele ştiinţifice pe data de 11 martie 1896,
atunci când îl alege membru activ al său. Din
anul 1898 Alexandru Xenopol devine rector al
Universităţii Iaşi, până în anul 1901, când va
pierde această funcţie datorită unor jocuri
politice. A colaborat şi cu instituţii de profil din
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În 1896 apare la Paris, în două volume,
traducerea prescurtată a "Istoriei românilor din
Dacia Traiană" ("Histoire des Roumains de la
Dacie Trajane"). Tot la Paris îi apare în
anul 1899 lucrarea intitulată "Les principes
fondamentaux
de
l'istoire"
(Principiile
fundamentale ale istoriei), care l-a consacrat în
cercurile filozofice. Datorită acestei opere este
ales membru corespondent al Academiei de
Ştiinţe Morale şi Politice din Paris. A scris şi
alte lucrări, unele de importanţă mai mare sau
mai mică. Dintre acestea fac parte "Domnia lui
Cuza Vodă" (1903), "Mijloacele de îndreptare
ale stării ţărănimii române" (1907), "Istoria
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partidelor politice din România" (1910). În
anul 1908 se alătură grupării conservatordemocrate condusă de Take Ionescu, deşi nu a
desfăşurat ulterior niciodată o activitate politică
activă. Din această implicare în politică i s-a tras
pierderea funcţiei de rector al Universităţii din
Iaşi.
În anul 1914 s-a stabilit la Bucureşti,
unde va rămâne sub ocupaţie germană din
anul 1916 şi până la eliberarea oraşului în
anul 1918. A murit la 27 februarie 1920 şi a fost
înmormântat cu funeralii naţionale.” (sursa:
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Alexandru_
Dimitrie_Xenopol)

ȘERBAN ȚIȚEICA
(27 martie/8 aprilie 1908 – 28 mai 1985)
Fizician român unanim considerat drept fondatorul școlii românești
de fizică teoretică.
“În 27 martie 1908 se
năştea la Bucureşti al doilea fiu
al reputatului savant Gheorghe
Ţiţeica (1871-1939), membru al
Academiei Române. Întocmai
ca şi fratele său mai mare,
Radu, a urmat cursurile
gimnaziale
la
pensionul
cunoscut sub numele de
Institutul Schewitz-Thierrin, un
pension înfiinţat în Bucureşti de
bunicul său dinspre mamă –
Florentin Thierrin – pentru
copiii românilor bogaţi.
Şi-a continuat apoi
studiile la Liceul „Mihai
Viteazul, unde şi-a luat
bacalaureatul în 1926, iar între
1926 şi 1929 a urmat cursurile
Facultăţii
de
Ştiinţe
a
Universităţii din Bucureşti,
obţinînd licenţa în ştiinţe fizico-chimice şi
matematici. În paralel a urmat cursurile
Conservatorului din Bucureşti, secţia pian,
Şerban Ţiţeica fiind un talentat pianist.
Datorită rezultatelor sale deosebite în
studiul ştiinţelor exacte, a reuşit să obţină o
bursă de perfecţionare la Universitatea din
Berlin, unde a efectuat studii strălucite cu
celebrul fizician Werner Heisenberg, unul dintre

fondatorii
mecanicii
cuantice. Aceste studii
s-au finalizat cu teza de
doctorat
intitulată „Variaţia
rezistenţei electrice a
metalelor în cîmpuri
magnetice” în care, pentru
prima dată, a fost luată în
considerare cuantificarea
mişcării electronului în
cîmp magnetic.
Revenit în ţară, a
devenit asistent şi apoi şef
de lucrări la Catedra de
analiză matematică a
Şcolii politehnice din
Bucureşti (1934-1941). În
acelaşi an a fost numit
conferenţiar la Facultatea
de Ştiinţe a Universităţii
Bucureşti. În laboratorul facultăţii – „Marie
Curie” – a găsit un bogat material experimental
adunat de colegul său Gh. Manu, referitor la
parcursul particulelor alfa. Prin calcule
matematice laborioase, Şerban Ţiţeica a
anticipat soluţii teoretice referitoare la
fluctuaţiile parcursului acestor particule, soluţii
care s-au rezolvat mai tîrziu cu ajutorul
computerului.
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Între anii 1941-1948, a fost profesor la
Universitatea din Iaşi, unde a predat cursul
de Structura materiei, iar apoi a revenit la
Universitatea din Bucureşti ca profesor al
cursului de Fizică teoretică (mecanică teoretică,
termodinamică,
fizică
statistică,
electrodinamica, mecanică cuantică, teoria
nucleului şi a particulelor elementare), curs pe
care l-a susţinut aproape trei decenii: 19481973.
Această
impresionantă
activitate
profesională a fost încununată de publicarea
tratatelor: Fizica
statistică, Mecanica
cuantică şiTermodinamica. Unul dintre foştii săi
studenţi caracteriza lecţiile sale astfel: Exercita
o mare fascinaţie asupra celor care îl ascultau,
datorată clarităţii, conciziei şi eleganţei
expunerii”.
În paralel cu activitatea didactică,
Şerban Ţiţeica a desfăşurat şi o prodigioasă
activitate de cercetare. Astfel, din 1949 pînă în
1974 a lucrat la Institutul de Fizică al
Academiei Române, mai întîi ca şef de secţie de
cercetare şi apoi ca director ştiinţific adjunct. A
fost de asemenea redactor responsabil al
revistelor de fizică editate de Academia
Română.
Ca o încununare şi recunoaştere a
rezultatelor sale în munca de cercetare, a fost
ales în 1954 membru în Consiliul ştiinţific al
Institutului Unificat de Cercetări Nucleare de la
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Dubna, iar între 1962-1964 a funcţionat ca
director adjunct al institutului.
Din bogata lui activitate ştiinţifică se
reţin contribuţiile teoretice la: teoria radiaţiilor
electromagnetice
multipolare;
studiul
ansamblurilor statistice în teoria relativităţii
generalizate; o formulare relativist-invariantă a
ecuaţiilor de evoluţie a colectivelor de
microparticule
electrizate;
o
formulare
covariantă a legilor statistice; teoria grupurilor,
teoria
probabilităţilor;
la
formularea
cvadridimensională a mecanicii clasice şi multe
altele.
De aceea încă din 1955, la doar 47 de
ani, a fost ales membru titular al Academiei
Române şi apoi, timp de 22 de ani, a fost
vicepreşedinte al acesteia. A fost, de asemenea,
ales membru al Academiei de Ştiinţe a fostei
URSS (1965) şi al Academiei Saxone de Ştiinţe
(1967). A fost desemnat om de ştiinţă emerit în
1968, iar în 1969 a fost ales membru al
Societăţii europene de fizică.
S-a stins din viaţă în 28 mai 1985, după
o grea suferinţă.
La puţin timp după aceea, în august
1985, simpozionul de la Trieste, avînd ca
subiect „Teoria transportului în salturi”, a purtat
numele de Şerban Ţiţeica, ca un pios omagiu
adus prestigiosului savant român.“ (sursa:
http://astra.iasi.roedu.net/texte/nr48SerbanTiteic
a.html)

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

275

Stagnare neplăcută. Căldura căminului. Revoltă împotriva susţinătorilor. Plăcere.
Argument. Aparențe salvate. Decizii auto vătămătoare. Riscuri de inflamare, prin trăire. Împlinire
precipitată. Compromisuri pentru carieră. Reacţii dure pe decizii care îi sancţionează. Teamă de
boală. Atitudine de justiţiar. Revendicare. Efectele rapide ale acţiunilor lipsite de control. Primesc
un instrument fără manualul de utilizare. Contact cu neobişnuitul. Lupta cu sine din cauza viziunii
disproporţionate. Erori prin supraevaluarea binelui. Lăcomie sancţionată.
În 2014 berbecii simt că bat pasul pe loc. Multe evenimente astrale care vor avea un
important cuvânt de spus în această perioadă se aşează în 2014 pe case cardinale. Nu ne referim aici
doar la Uranus şi Pluton, care activează din casele I şi respectiv a X-a, ci ne referim şi la faptul că
Marte, guvernatorul lor, o perioadă va mai sta în Balanţă, adică pe casa a VI-a a berbecilor, dar ne
referim şi la Jupiter care, trecând prin Rac împreună cu Lilith, îi va tulbura mult pe sentimentul
siguranţei sau pe dorinţa de a găsi ceea ce caută cu insistenţă: căldura căminului său sau, la modul
concret, o casă.
În general, berbecii sunt firi vulcanice, însă în 2014 vor fi motivaţi de toate lucrurile care nu
merg bine sau aşa cum vor ei în societate pentru a se revolta. Se revoltă împotriva propriei familii,
împotriva lor, împotriva statutului, a meseriei sau, în cele mai spectaculoase dintre cazuri, se revoltă
împotriva celor care i-au ajutat. Având ca scuză nevoia de a trăi în prezent, Berbecul uită palma
care l-a mângâiat şi își aminteste doar de contactul cu aceasta, răstălmăcind tot adevărul obiectiv şi
încercând să încline balanţa după bunul plac. În 2014 Berbecii sunt impulsivi, se dăruiesc plăcerilor
efemere, mai mult decât au făcut-o în 2013. Dacă 2013 a fost anul în care aceştia s-au aflat faţă în
faţă cu problemele lor cele mai importante, ceea ce nu au putut rezolva în acest an se transformă în
2014 în argument sau motivaţie pentru revoltă.
Unii vor considera că fără să aibă un argument clar, sângele li se încălzeşte dintr-odată în
vene şi au mai multă încredere în ceea ce se va întâmpla peste un an, doi sau poate mai mult decât
în ceea ce se întâmplă în prezent. Se hotărăsc să declare război prezentului şi singurii care pierd sunt
chiar ei. Multe lucruri însă nu merg aşa cum îşi planifică pentru că 2014 îi aduce în fața devizei
acolo unde le stă puterea acolo le stă şi slăbiciunea şi dacă în prima jumătate a anului vor reuşi să
salveze aparenţele, din momentul în care Jupiter va trece în Leu va aduce atât de multă putere lui
Lilith care se află deja în Leu pe casa a V-a, încât toate deciziile pe care le au se întorc împotriva
lor. 2014 este pentru berbeci un an care îi va face foarte vulnerabili, cu atât mai mult cu cât sunt mai
motivați, mai înclinaţi să-şi exprime sentimentele sau să reacţioneze exclusiv pe baza acestora.
De partea cealaltă, pentru că Marte parcurge un segment de zodiac de la Balanţă la
Capricorn, îi va ajuta pe berbeci să reuşească în 2014 să-şi ducă la îndeplinire planuri la care
lucrează de câţiva ani. Dacă sunt planuri pe care le-au iniţiat în 2013 ele sunt supuse riscului
inflamării sau compromisului, depinzând prea mult de reacţiile emoţionale. Dacă ele au început din
2013 sau chiar mai demult, pot atinge finalitatea în 2014 împlinindu-se, ce-i drept, în mare grabă,
însă aşa cum le place lor. Din nefericire, 2014 face parte dintr-o perioadă mult mai mare care îi
afectează pe berbeci la capitolul credinţă sau în contactul cu valorile spirituale. Aici includem şi
trăirile sufleteşti, intime, acelea pe care nu le pot împărtăşi celorlalţi, care fac parte din categoria
misterelor sau care îi duc pe aceştia în ipostaza în care să-şi pună întrebări existenţiale. Este vorba
despre trecerea lui Neptun prin Peşti, dar şi despre relaţia care se construieşte între Jupiter din casa
a IV-a, a familiei, a emoţiilor neîmpărtăşite, cu Pluton din casa a X-a, acela care îi pune în postura
de a face multe compromisuri pentru cariera lor. Au văzut şi în 2013 că, atunci când vine vorba
despre profesie, despre carieră sau despre demnitatea socială, lucrurile se complică și nu trebuie să
se joace cu impresiile celorlalţi şi nici cu deciziile care pot fi luate pe seama lor. Cea mai mare parte
din 2013 s-au simţit vulnerabili, iar acum în 2014 vor trece la atac. Vor lovi pe toată lumea, îşi vor
aminti de umilinţe mai vechi și vor spune verde în față lucruri care vor răni foarte mult. Devin
adevăraţi justiţiari pentru că, prin această atitudine, arată că şi-au dorit în 2013 să clarifice anumite
lucruri în care sunt implicaţi şi în care s-au trezit dintr-odată, însă, acum, pierd din vedere că nu mai
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sunt în mijlocul unui anturaj care le permite să se joace cu cuvântul sau atitudinea, ci sunt singuri
împotriva tuturor.
2014 le aduce teamă de boală pe care o combat prin atitudini categorice sau boli pe care cred
că le vindecă făcând dreptate în grupul de apartenenţă sau atribuindu-şi roluri de justiţiari. Vor
considera însă că această atitudine de justiţiari este ceva care li se potriveşte ca o mănuşă şi
temperamentul lor se va inflama acum chiar şi în cazul berbecilor care au fost educaţi de mici să-şi
controleze sentimentele sau să-şi tempereze ieșirile. Uranus le traversează în continuare semnul lor
şi-i face vulcanici, revendicativi, le pune în gură cuvinte care să fie auzite foarte departe, chiar dacă
au minte, chiar dacă au idei sau chiar dacă au ce spune. Dacă cea mai mare parte din an vor crede că
sunt victorioşi, puternici, că nimic nu le stă în cale şi că pot trece uşor de la atitudine impulsivă,
extrovertită (Uranus în casa I) la cea ascunsă (Saturn în casa a VIII-a) finalul anului îi găseşte
epuizaţi, obosiţi, iar pe unii dintre ei îmbătrâniţi sau chiar bolnavi. Lilith le trece pe casa a VI-a şi îi
aduce în faţa efectelor acţiunilor lipsite de control la care s-au dedat de-a lungul întregului an.
Unii rămân cu semne pe corp, alţii rămân fără prietenii şi indiferent cum se va contura
această ipostază de dreptate împotriva berbecilor ei vor fi răniţi în orgoliu şi în lucrurile pe care leau apreciat cel mai mult. Înţelegem că 2014 este anul în care berbecilor li se dă un instrument, nu li
se spune cum se foloseşte, sunt lăsaţi să-şi facă de cap şi la final judecaţi după inventivitatea pe care
au avut-o.
Dacă pentru cele mai multe dintre zodii, 2014 este un an greu, pentru berbeci este periculos,
pentru că în funcţie de destinul personal, de aspiraţiile lor, de cât de îndrăzneţi au fost cu mintea cu
dorinţele sau cu aspiraţiile până acum, vor primi instrumente neobişnuite sau banale care, integrate
în dimensiunea personală a vieţii lor, să-i rănească atât de mult încât să nu-şi mai revină nici în anii
următori.
În felul acesta, 2014 este pentru berbeci o luptă cu sine, cu slăbiciunile pe care le au şi pe
care până acum le-au văzut ca pe nişte calităţi, o luptă cu mentalitatea de care au fost mândri şi pe
care, după cum se vor aşeza lucrurile la finalul acestui an, au văzut-o disproporţionat sau au folosito intenţionat împotriva celorlalţi. Nu îi pedepseşte nimeni pe berbeci, ci o fac singuri uzând de
forţă, atribuindu-şi-o cu îndrăzneală, apoi schimbându-le periodic până când ajung să-şi pună pe ei
un costum pe care să nu-l mai poată da jos. Din nefericire, pentru unii acest costum este unul
negativ, periculos care, în plus, este mai mare şi cu paraziţi şi care ar putea să le complice existenţa
de acum încolo pentru o perioadă destul de mare de timp. Ne referim aici la abuzuri care nu pot fi
uitate de comunitate sau la intrigi care îi vor compromite iremediabil şi, prin impresiile pe care le
lansează în jur, nu le vor mai permite acestora pentru o anume perioadă de timp să devină
personajele pozitive care au crezut că sunt.
În 2014 vor crede că au primit un supliment de putere, că au dreptul să devină lideri pentru
multe din situaţiile foarte ample sau complicate pe care le traversează însă nu este aşa. Ei nu sunt
încercaţi pe tărie de caracter pentru că asta au, pentru că sunt fiinţe puternice, că au competiţia în
sânge, însă că sunt încercaţi pe autocontrol şi mai ales pe discernământ, ci din alte motive. Lăcomia
le va fi berbecilor puternic sancţionată şi cei care nu au măsură vor fi cu atât mai îndureraţi, mai
însinguraţi sau mai bolnavi la finalul lui 2014.

IANUARIE
Mediere. Probatoriu. Depăşirea atribuţiilor. Parteneriate încercate. Impunere. Discuţiile în
contradictoriu lezează. Iluzii periculoase. Înţelegere greşită. Stimă de sine ridicată. Salt prin
schimbare. Destructurare. Imagine proastă. Nevoie de retragere. Vulnerabilitate prin vechi.
Preferarea familiei. Probleme cu libertatea de expresie. Drama de a nu găsi confortul.
Luna ianuarie vine spre berbeci cu încercări legate de neputinţa de a media viaţa de familie
cu cea socială. Viaţa socială le cere atenţie mărită, sunt invitaţi pe zona publică să facă dovada
priceperii lor sau să se implice în proiecte ample ori să continue din 2013 o serie de conflicte pe
care nu le pot lăsa în urmă. Sunt ambiţioşi, puternici, unii dintre ei chiar aroganți, poate chiar peste
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măsură, şi transferă o parte din conflictele sociale sau din familie, în zona profesională, adică în
relaţiile care ar trebui să se limiteze doar la schimbul de informaţii aferent meseriei practicată. Îşi
depăşesc atribuţiile, au impresia că mesajul pe care-l deţin trebuie să fie transferat şi uită că nu au
cele mai bune metode la dispoziţie pentru a face acest lucru. Au Marte pe casa a VI-a, deci
parteneriatele sunt încercate şi, situația, va fi cu atât mai intensă cu cât mediul social se va arăta mai
indulgent sau înţelegător cu metodele lor. Ei vor privi iertarea, modestia sau înţelegerea celor din
jur ca pe un act de acceptare a metodelor pe care le folosesc şi cu atât mai mult vor greşi
implicându-se în acţiuni care vor agita mult spiritele şi vor transforma simple discuţii în
contradictoriu în adevărate frământări interne. Chiar dacă sunt firi deschise şi arareori minciunile
sunt duse foarte departe, de această dată se împiedică în propriile iluzii, nu mai fac diferenţa între
vis şi realitate, îşi închipuie multe lucruri şi, primind din jur acceptul prin toleranţă, părerile
personale, cu puţinul care este acceptat de societate, se vor combina într-un mod straniu şi le vor
compromite acestora ideile, judecata sau deciziile.
În realitate, ei nu arată altceva decât că înţeleg greşit lumea şi că nu se pot desprinde de
mâniile care le-au fost trezite în anul anterior. Unii dintre ei râd, pentru că se simt într-o poziţie
favorabilă, puternici, simt că au nu doar curaj, ci şi susţinere specială, că au noroc sau că au un
protector şi atunci vor considera că îşi pot permite să vină cu soluţii pe care nu le poate aplica
nimeni, chiar dacă înţeleg că nu este bine să te joci cu deciziile celorlalţi, cu timpul lor, cu energia
sau cu sentimentele lor, vor fi prea mândri ca să dea înapoi de pe acest traseu. Şi când lumea se
aşteaptă cel mai puţin, atunci când, recunoscându-i-se firea, toţi se aşteaptă să răbufnească, să treacă
în etapa următoare cu un ton ridicat, agresiv, cu o atitudine de impunere sau pur şi simplu printr-o
explozie, el face un salt către schimbare, însă prin destructurarea metodelor pe care le-a adoptat.
Asta se va întâmpla în special la jumătatea lunii ianuarie, când, tocmai ce lăsasera în urma crucea
cosmică pe semne cardinale, la care este integrat și semnul lor, care a adus multe confirmări sociale
şi putere în a destructura orice mesaj care vine din jur sau care ar putea să-i compromită, aleg să se
desprindă de toate aceste lucruri pentru că ei sunt singurii care ştiu că nu-i duc nicăieri. Unii îi vor
acuza de făţărnicie, de prefăcătorie sau vor considera că intenţionat au dorit să dezvolte acest
comportament antisocial. În realitate, ei au avut mânii pe care nu şi le-au controlat şi le-au dus mai
departe pentru că au simţit că au putere şi că e loc.
Acum cred că au mai mult de câştigat dacă se retrag, dacă urmăresc să-şi cultive relaţiile
pozitive, să protejeze pe cei din jur, să investească mai mult în familie, în meseria lor. Unii se vor
duce la cursuri de perfecţionare, de reorientare profesională sau se vor întoarce la cei pe care i-au
rănit, cu un buchet imens de flori sau cu cele mai potrivite cuvinte pentru a fi iertaţi. Procedând aşa
arată că le este teamă şi prin acest gest de conciliere îşi ascund teama, şi-o disimulează şi îşi
testează partenerul sau interlocutorul la acest gen de comportament.
Luna ianuarie îi va face pe berbeci vulnerabili prin aplicarea metodelor vechi, însă deschişi
spre o anume formă de noutate pe care o descoperă pe parcurs. Acest lucru se întâmplă prin faptul
că prin puterea lor, acum expansionată, tulbură mult anturajul, iar de acolo din loc în loc apare câte
o voce care îl avertizează pe acest nativ că procedează greşit. Unii dintre ei folosesc termeni
potriviti sau invoca punctual erorile de judecată sau comportament la care se dedau acești nativi.
Schimbarea nu se produce atât de repede şi nici în mod spectaculos, ci pur şi simplu din grupul
celor cărora reușește să le capteze atenţia, se ridică un personaj care doreşte să ajute o fiinţă
nefericită, care vrea ca, prin mijloacele sale, să-i convingă pe cei din jur că este fericit. În ianuarie
berbecii îşi vor dezamăgi un protector, dar vor afla în martie despre acest lucru, iar cei care sunt
educaţi sau sensibili, care au o intuiţie foarte bună sau care sunt mult mai atenţi la comportamentul
lor şi asta datorită educaţiei sau datorită unor talente cu care s-au născut, vor întoarce privirea către
familie şi vor căuta să facă în aşa fel încât în acest segment lucrurile să fie perfecte.
În general, luna ianuarie îi încearcă pe oameni în libertatea de expresie însă berbecii au avut
întotdeauna o problemă cu modul în care se afișează atunci când se simt liber. Ei devin importanți
pentru cei din jur pentru ideile pe care le au şi evitaţi de membrii grupului de apartenenţa pentru
caracterul pe care-l dovedesc sau pentru gafele monumentale pe care le fac. Ei însă în ianuarie îşi
trăiesc o dramă, aceea de a căuta un mod de a se simţi bine, de a fi încântați sau satisfăcuţi cu ceea
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ce fac, de a găsi în planul social ceva de care să se lege şi despre care să spună că luna viitoare va
rămâne la fel. Nu au această certitudine şi tocmai de aceea se arata instabili şi se consumă atât de
mult în tot felul de acţiuni. Consumându-se, au impresia că se sacrifică pentru cei din jur, că se
preocupă prea mult de nevoile lor, şi se neglijează pe sine. De aceea unii dintre berbeci simt nevoia
în a doua jumătate a lunii ianuarie să se apropie de familie, să-şi rezerve o mare parte din timpul
liber pentru activităţi în intimitate, cu prieteni apropiaţi sau în familie pentru a evita dezamăgirile
lipsite de sens sau care ar putea veni din zona socială şi cu care ei sunt atât de familiari.
Avertismentul lunii ianuarie pentru berbeci este acela de a avea în vedere faptul că jignirile se
răzbună, iar abuzurile, de asemenea.

FEBRUARIE
Întoarcere spre esenţă. Inspiraţie. Duşmani ascunşi. Mai multă muncă şi mai puţină
agresivitate. Apel insistent la educaţie. Redresare profesională. Schimbări. Ajustări. Intermediere.
Nevoie de realism. Fragmentare. Suprasolicitare. Apel la spiritualitate. Visează prea mult. Reînvie
războaie mai vechi pentru a descoperi pacea. Sensibilitate faţă de suferința umană. Uşoară
dezamăgire.
În februarie lucrurile se schimbă substanţial prin faptul că o parte dintre planetele care
activau pe casele X-XI se mută acum pe casa a XII-a şi îi îndeamnă pe berbeci să se gândească mai
mult la viaţa spirituală, la ceea ce este esenţial în viaţă sau la ceea ce simt şi nu pot împărtăşi. Pe 3
februarie Mercur face un trigon cu Capul Dragonului şi sunt inspiraţi, sunt încurajaţi să rezolve
greşelile trecutului. Nu vor merge foarte departe în trecut, ci se vor limita doar la gafele
monumentale sau la zăpăceala pe care au dovedit-o în ianuarie 2014. Pentru că Venus revine din
mersul retrograd chiar la finalul lunii ianuarie, luna februarie îi va găsi pe aceştia mult mai aşezaţi,
cu gânduri paşnice şi înclinaţi să participe la construirea unor lucruri esenţiale prin alte mijloace,
prin alte metode, cu alte implicaţii sociale, adică prin mai multă muncă şi cu mai puţina agresivitate
faţă de cei din jur. Dacă sentimentul îşi revine, temperându-le caracterul vulcanic pe care l-au
probat în ianuarie, din 7 februarie Mercur intră în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni
şi vor fi tulburaţi prin sentimentele de vină pe care le au atunci când îşi amintesc greşelile pe care
le-au făcut.
Unii dintre ei vor face apel la o educaţie morală primită în timpul copilăriei, alţii se vor simţi
bogaţi din punct de vedere sufleteşte atunci când fac trimitere la credinţă, la realizări spirituale sau
la un anume sentiment care-i îndeamnă să-i ajute pe ceilalţi sau să se implice în susţinerea unui
individ sau a unui grup. Februarie vine pentru berbeci cu mesaje pentru redresare din punct de
vedere profesional sau din punctul de vedere al echilibrului psihoemoţional. Chiar dacă nu au arătat
lucrul acesta în ianuarie au fost zdruncinaţi de intensitatea cu care s-au implicat în tot felul de
revendicări, ba au fost agresivi (careul Mercur-Uranus), ba au dorit să schimbe lumea (sextilul
Pluton-Junon), ba s-au implicat în tot felul de acţiuni revendicative sau antisociale (opoziţie JupiterPluton) însă acum, datorită comportamentului oscilant pe care Mercur îl are în Peşti (din 7 februarie
intra în mers retrograd), va trece de două ori prin împlinirea la grad perfect a trigonului cu Capul
Dragonului. El va accentua medierea tendinţei nodurilor de două ori în această lună şi o dată pe 18
martie realizând o legătură foarte puternică între lunile februarie şi martie prin idee, noţiune,
comunicare, prin transfer de informaţii. În felul acesta, caracterul impulsiv al berbecului va produce
schimbări de situaţie, ajustări ale unor planuri complicate prin sancţiune aplicată unui individ sau
grupului de apartenenţă vizibilă în preajma zilei de 11 februarie (careu Soare-Saturn) prin faptul că
devin purtătorii unui mesaj care nu le aparţine, dar care, atunci când este luat în considerare, va
produce impresii puternice în mediul de apartenenţă. În general Berbecii sunt obiectivi. Când
vorbesc despre ceilalţi de fapt vorbesc despre propria persoană şi dacă dispun de o educaţie foarte
bună, dacă au fost obişnuiţi încă de mici cu studiul sau să-şi tempereze pornirile, să fie calzi şi atenţi
la ceea ce se întâmplă în jur, în această lună vor fi atât de implicaţi în procesul acesta de modificare
a conştiinţei globale încât vor descoperi că au o misiune sau şi-o vor atribui, urmând ca de-a lungul
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întregului an să fie puternic implicaţi în acest proces de descoperire a legăturii care există între
valorile sufleteşti şi cele lumeşti.
Va fi nevoie de mult realism din partea berbecilor pentru că accentuarea casei a XII-a îi
expune unor intrigi sau duşmanii pe care nu vor reuşi să le coordoneze în modul cel mai potrivit.
Momentul 16 februarie va fi unul decisiv în sensul acesta prin faptul că Luna din mijlocul zodiei
Fecioară va trimite opoziţii către planetele din Peşti, avându-l pe Mercur în Vărsător şi foarte
aproape de Soare, având trei aştri în zodia Peşti, berbecii se vor simţi fragmentaţi, suprasolicitaţi în
încercarea lor de a găsi o legătură între implicaţiile sociale, între existenţa lumească şi trăirile lor
mistice sau curiozităţile pe care le au față de lumea misterelor sau față de viaţa spirituală. Problema
cea mare nu va fi dată de efortul pe care trebuie să-l facă, pentru că berbecii sunt fiinţe rezistente,
pot face efort, se pot mobiliza în special pe o perioadă scurtă, iar cadrul acestei analize intervalul
dat de o lună de zile este un interval scurt, ci faptul că au mari aşteptări de la cei din jur. Pentru că
acţiunile lor sunt în general scurte, urmăresc rezultate din aproape în aproape, vor fi foarte
concentraţi pe feedback şi prea puţin pe a continua demersul îndrăzneţ pe care l-au ales. Pe de o
parte, visează că lumea se schimbă, că oamenii sunt mai buni, că mesajul pe care-l transmite va
produce modificări importante în mediul de apartenenţă sau măcar va atrage atenţia bucurându-se
de impactul pe care-l au acţiunile sale. De partea cealaltă, se implică foarte mult în probleme
cotidiene, acelea care sunt legate de câştigurile obişnuite sau de războaiele pe care nu le-au încheiat
cu luna ianuarie. Cei care sunt eficienţi vor fi foarte mândri de ceea ce câştigă acum, cei care sunt
mai sensibili sau vulnerabili sau cei care nu au o mare experienţă de viaţă se vor blaza şi vor
considera că nu au suficientă mobilitate mentală sau nu au suficientă susţinere din punct de vedere
spiritual pentru a duce mai departe efortul îndrăzneţ pe care l-au ales.
Finalul lunii îi găseşte pe aceştia stabili în sentimente, destul de sensibili în fața suferinţei
umane şi capabili să facă gesturi remarcabile. Acestea nu fac parte din schema misiunii pe care şi-o
atribuie, ci sunt gesturi inopinate, sunt sugestii care le vin printr-o inspiraţie pe care nici ei nu şi-o
pot explica şi care, pe de o parte, ajuta într-un mod ieşit din comun un personaj sau grupul de
apartenenţa, iar, de partea cealaltă, îşi atrag antipatii puternice care îl vor afecta din punctul de
vedere al sănătăţii, al integrităţii personale sau al imaginii publice.
Finalul lunii februarie îl aduce pe Mercur din mersul retrograd în mersul direct, însă este
deja prea târziu, răul este deja produs, iar modificările pe care berbecii le-au produs în mediul de
apartenenţă nu mai pot fi reparate. Va trebui să se pregătească pentru un nou mers retrograd acela al
lui Marte care va începe în prima zi a lunii martie. Cei care sunt sensibili sau care pot să privească
în perspectivă vor spune că anul 2014 a început prost, că dau din probleme în probleme şi dacă se
termină una, vin altele neavând timp de linişte, de răgaz sau de mulţumire. În realitate, ei nu caută
nici răgazul, nici liniştea, nici mulţumirea, ci caută activitatea. Or, dacă cerul astral al anului 2014
leagă activitatea de componenta agresivitate, atunci ei, prin solicitările pe care le fac spre univers,
spre astral, cer să fie implicaţi în probleme.

MARTIE
Relaţii complicate. Provoacă anturajul. Reorientarea destinului. Cred că soluţiile lor sunt
sfidate. Dezamăgire. Teama de sentimente deschise. Probleme prin transfer de valori. Află secrete.
Confirmări negative. Eşec prin gândire negativă. Greșeli care dor. Separare. Risc prin limbaj.
Comportament neobişnuit. Schimbările precipitate au repercusiuni negative pe termen lung.
Luna martie aduce berbecilor complicaţii din punct de vedere relaţional însă nu pentru că ar
avea cineva ceva cu ei, ci pentru că ei sunt aceia care răscolesc acolo unde nu trebuie, pun întrebări
ale căror răspunsuri nu le pot duce sau consideră în mod greşit că a sosit momentul să definitiveze
anumite etape ale existenţei. Pe de o parte, aceste etape îşi ating finalitatea de la sine, nu trebuie să
creadă că a trebuit ca ei să se decidă pentru ca situaţiile să ajungă la final. Capul Dragonului va
trece în această Lună în Balanţă și se apropie cu paşi repezi de planeta Marte care ocupa de ceva
vreme casa parteneriatelor. Se vor arăta neserioşi în asocieri sau vor avea un temperament greu de
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suportat în viaţa de familie. Cumulând toate acestea cu faptul că o parte din luna martie vor avea în
continuare accentuată casa misterelor (casa a XII-a) berbecii vor fi cu atât mai greu de suportat cu
cât se vor simţi mai epuizaţi, slăbiţi sau cu cât se vor afla în faţa situaţiilor pe care nu le pot rezolva
repede. Deja nu mai au răbdare, iar acest lucru va fi vizibil din 3 martie, de când Junon le va intra
pe semnul lor. Vor avea impresia că sunt personaje foarte importante în comunitate şi în egală
măsură sunt ignoraţi în grupul de apartenenţă. Vor considera că au soluţiile cele mai bune care sunt
în mod intenţionat sfidate şi chiar dacă lucrurile acestea par tangente la mânia persecuţiei nu vor
crede acest lucru, ci vor considera că sunt probleme, în special din ianuarie 2014, pe care nu au
reuşit să le rezolve. Din această cauză considera că în februarie au fost distraşi, că şi-au atribuit
roluri sau misiuni pe care nu le pot duce mai departe sau care nu li se potrivesc. Ei nu sunt fiinţe
care să producă schimbări ieşite din comun în mediul de apartenenţă, nu se sacrifică pentru ceilalţi,
ci îşi urmăresc propriul interes, iar lucrurile acestea, dacă până acum nu le-au oferit o anume
stabilitate în familie sau nu le-au adus în preajmă omul care să le suporte toate mofturile, atunci
consideră că metoda pe care au aplicat-o este greşită. Nu urmăresc acest lucru, aşa cum s-ar
înţelege, din contextul astral al primelor 10 zile din martie, ci urmăresc să dobândească un anume
grad de satisfacţie.
Venus, pe 6 martie, va trece în Vărsător şi îi va mobiliza pe berbeci în direcţia sentimentelor
confuze. Vor fi mincinoşi sau vor urmări atât de mult să se simtă bine, încât vor neglija cu brio
sentimentele celorlalţi. Ceea ce se întâmplă pe 6 martie are ca punct de pornire un episod sau o
informaţie pe care au aflat-o sau o schimbare de atitudine care s-a consumat în seara zilei de 4
martie, când Lilith a trecut în Leu. Lilith în Leu pentru berbeci înseamnă teamă de sentimente
exprimate la scenă deschisă, disimulare, probleme cu copiii sau tulburări relaţionale. Simt că
prietenii îi dezamăgesc şi nu pot să schimbe cu absolut nimic situaţia. Acum, în această primă
decadă a lunii martie, ei consideră că dezamăgirile sunt localizate doar în plan social. În realitate,
pentru că este prezent un efect negativ cumulat ce vine din partea Lunii negre sau din partea lui
Marte, Saturn şi planetele din casa a XII-a vorbim aici despre relaţii de familie încordate,
dezamăgiri pe linia atribuirii unui drept, a unei moşteniri sau consolidării unui statut prin transfer de
valori sau prin încrederea pe care membrii unei familii trebuie să şi-o acorde unul altuia.
În realitate, ceea ce se întâmplă în prima decadă a lunii martie ia mai mult înfăţişarea unei
destăinuiri. Berbecii află de lucruri care s-au consumat anterior şi din nou se simt vinovaţi pentru că
au avut în februarie un moment bun, de rătăcire. Dacă 10 martie vine spre berbeci cu o anume doză
de negativitate, de activitate, ziua de 11 martie, când Mercur şi Saturn se vor afla în careu, le aduce
confirmări negative sau împlinirea unor evenimente mai puţin plăcute pe care şi le-au atras prin
gândire negativă abordată de la începutul lunii până acum. Ei trebuie să fie conştienţi că
retrogradarea lui Marte în casa parteneriatelor accentuează o problemă pe care nu au reuşit să o
rezolve în a doua jumătate a anului 2013, aceea în care şi-au pierdut credibilitatea faţă de parteneri,
nu prin lucruri sau situaţii pe care le-au făcut în mod implicit atunci, ci prin faptul că dintr-odată
comunitatea i-a abordat altfel, ei nefăcând altceva decât să-și mențină comportamentul, pe alocuri
greșit, pe care-l au din 2011 încoace. Careul lui Lilith la Axa Dragonului înseamnă pentru ei
despărţiri dureroase, eşecuri care îi afectează foarte mult şi care îi pot transforma pe o perioadă
mare de timp. Aceste dezamăgiri își pun amprenta pe firea berbecilor, pe imaginea lor socială şi
pentru că sunt persoane destul de practice şi vor soluţii imediate, ceea ce rezolvă imediat reprezintă
şi cea mai proastă soluţie, compromisul care îi va duce spre un eşec lamentabil. Luna martie 2014,
în special mijlocul acestei luni, reprezintă ipostaza celor mai complicate şi dificile aspecte ale vieţii
lor din anul 2014. Trebuie să fie atenţi la limbaj, la atitudine, trebuie să fie indulgenţi, nu să tacă
din gură, ci să tacă din minte, nu să se oprească din mişcare, ci să-şi oprească fluctuaţiile
mentale. Prin acest risc, pot îmbrățișa o latură a caracterului negativ care îi va coroda din interior,
alimentându-le suspiciunea că nu sunt apreciaţi, că nu sunt iubiţi, că sunt respinşi şi pentru orice
impresie care le vine din jur ei trebuie să lucreze intens.
În egală măsură vom vedea berbeci care vor exaspera anturajul asociindu-se cu cei pe car eiau lovit sau dispreţuit foarte mult până acum ori cu cei care le sunt inferiori din punctul de vedere al
statutului ori care sunt rău văzuţi de comunitate. Această asociere cu problema, această apropiere de
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elementul care-i exasperează pe cei din jur, se încadrează foarte bine în trăsăturile negative şi-i vor
compromite mai mult decât se aşteaptă. Prin acest gen de asociere nu fac un pas înainte, ci iau pe ei
haine ponosite sau încărcate de paraziţi cu care cu mare greutate vor reuşi să le dea jos.
22 martie vine spre ei cu o schimbare spectaculoasă. Ceea ce au gândit şi au făcut de la
începutul lunii până în 22 martie va declanșa schimbarea. Aceasta este ipostaza cea mai dificilă care
le va afecta destinul. Acestea sunt datele pe care le văd ei, nu datele reale care ar putea să-i ducă pe
un nivel superior sau să-i ajute să supravieţuiască aşa cum îşi doresc cel mai mult: prin confort.
Lipsa de viziune sau faptul că-şi lasă mintea întunecată de prea multe dorinţe sau ambiţii îi duc pe
berbeci în ipostaza de a-şi compromite relaţiile fructuoase sau folositoare pe viitor. Va fi greu să
meargă mai departe pe acest fir, iar conjuncţia lui Uranus cu Junon, care se va consuma spre finalul
lunii, cumulat cu alte aspecte pozitive care se împlinesc, acum înseamnă un bine care are la bază o
decizie proastă, vor reuşi să mai recupereze ceva din lucrurile care au venit spre ei până acum, dar,
în mare parte, greşeala este săvârşită.
Lucrul cel mai util pe care un berbec ar putea să-l facă în luna martie este acela de a-şi
impune, împotriva oricărui sentiment, judecata sau rațiunea, necesitatea de a rezista în mediul în
care a rezistat în primele două luni ale anului. Orice modificare substanţială produsă în mediul de
apartenenţă cu titlul de schimbare urgentă are repercusiuni negative pe termen lung.

APRILIE
Iniţiativă. Luptă. Intervenţii asupra celorlalţi. Deconspirare. Imagine lezată. Pretind
iertare. Umilesc. Pierd anumite privilegii. Ambiţie. Studiază comportamentul celorlalţi. Tipul
superior este revoluţionar/eliberator. Tipul inferior este prea dur cu cei din jur. Obligaţii
urgentate. Apel la educaţie. Cucerire.
Aprilie este pentru berbeci o lună de iniţiativă. Trecerea Lunii prin Coada Dragonului chiar
în prima zi, cumulată cu faptul că Soarele se afla în careu cu Jupiter şi în conjuncţie cu Uranus,
activând un careu în T în care conjuncţia Soare-Uranus reprezintă focarul, înţelegem că aceste
informaţii pe care le-au acumulat haotic sau cu o metodă superficială de la începutul anului până
acum îi vor motiva să pornească la luptă. De această dată lupta lor foloseşte alte instrumente sau
urmăreşte să modifice greșelile şi păcatele celorlalţi. Vom vedea berbeci implicaţi în revendicări
teritoriale, în revendicări de factură etnică sau în investigaţii care să scoată la lumina anumite fraude
de natură financiară sau în care sunt implicaţi asociaţi care lasă impresia că în timp vor deveni lideri
ai unor structuri nou create. În felul acesta, pun în aplicare gândurile pe care nu le-au împărtăşit în
luna februarie şi nici în martie, pun în aplicare planurile de culisă pe care le-au avut în lunile
anterioare, urmărind să se folosească de toate mijloacele inclusiv de noutate sau de vulnerabilitatea
celorlalţi, de sentimentele de neîmplinire ori de handicapul afectiv, mentale sau fizic pe care
anumite personaje din preajmă le au. Asta le va accentua şi mai mult trăsătura negativă de caracter
pe care o vor arăta în 2014 şi nu-i va deranja. Cu cât Lilith avansează mai mult în zodia Leu, cu atât
berbecii vor avea o imagine mai proastă şi implicarea lui Pluton din casa a X-a într-o ecuaţie astrală
compromiţătoare îi duce pe berbeci în postura de a nu mai avea susţinere a grupului de apartenenţa
sau familiei, datorită acţiunilor lipsite de rafinament de înţelegere sau compasiune în care se
implică.
Luna aprilie trebuie să fie o lună a iertării, însă pentru ei va fi o lună în care vor dovedi
absenţa iertării. Ei vor urmări să se implice în acţiuni care să ceară iertare, înţelegere sau
compasiune pentru că nu vor rata nicio ocazie în a se distra pe seama celor slabi, de a-i da exemplu
de judecată greşită sau de eşec în viaţă. Din acest punct de vedere luna aprilie devine una dintre cele
mai dificile luni ale anului, însă ei nu o vor simți aşa. Pentru ei lună martie a fost cea mai dificilă,
însă evenimentele sociale sunt atât de caustice pentru berbeci încât îi privează pe aceştia de nişte
privilegii sau drepturi pe care nu au ştiut că le pot obţine. Cei mai mulţi dintre ei vor fi tentaţi să
considere că de vreme ce nu le-au văzut, nici nu le trebuiesc, însă trebuie să facem apel la
recomandarea specială care le-a fost atribuită în luna martie, aceea de a fi cumpăraţi şi rezervaţi faţă
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de noutate. Cei care nu s-au controlat şi au îmbrăţişat noutatea urmărind satisfacţii de moment ori
un succes de scurtă durată, doar pentru a se simţi bine, vor fi personajele cele mai vulnerabile,
exemplele la capitolul: „Uite ce se poate pierde dacă nu ai cap!.
Luna aprilie va fi însă o lună marcată de ambiţie. Vor studia mai mult, vor fi mai atenţi la
comportamentul celorlalți şi nu doar pentru a demonstra că se pricep, ci şi pentru că se pot detaşa
relativ uşor de o anume gravitate emoţională a ultimei perioade. Privind din exterior ei vor părea
fluşturatici, iresponsabili, însă ei sunt atinşi de o putere specială aceea care în general îi transformă
pe oameni sau îi ajută să câştige timp ori să beneficieze de realizări remarcabile într-un timp foarte
scurt.
Nu toţi berbecii însă sunt personaje negative. Această forţă specială, atunci când este
cumulată cu iertarea (îndemnul lunii aprilie), îi va transforma în făclii pentru realizări sociale
remarcabile. Există multe aspecte tensionate în aprilie care, prin iertare, devin motivaţii în a face
lumea un loc mai bun de trăit sau pentru a câştiga o victorie, dar nu pentru sine, ci pentru
stabilitatea grupului de apartenenţă. Acum realizează că în martie a fost important să nu-şi fi atribuit
misiuni negative pentru a nu se simţi obligaţi în aprilie să le ducă mai departe. Dacă se opresc din
drumul negativ pe care pornesc, aprilie va deveni un element care le va spori puterea pozitivă şi îi
va transforma în personaje agreate, preferate sau căutate pentru grupul de apartenenţă.
Berbecii nu-şi atribuie de la sine din nevoie de sacrificiu roluri mesianice, ci le îmbrăţişează
pe acestea doar dintr-un considerent practic. Acum vedem care este natura educaţiei unui asemenea
nativ, dacă familia a avut grijă de acesta, dacă a învăţat ceea ce trebuie în şcoală sau dacă a urmărit
de-a lungul vieţii, prin autoeducaţie să-şi întărească temperamentul său caracterul, să fie mai buni
cu cei din jur, nu factor de stabilizare sau de distrugere.
Pe cei care sunt orientaţi pozitiv, provocările lunii aprilie îi mobilizează spre a cuceri
obiective care altădată le-au inspirat rezervă, teamă sau care i-au ţinut departe. Acum se
mobilizează, au susţinere din partea anturajului său sunt provocaţi de un factor din jur şi acţiunile
lor îi duc spre victorie.
Pentru că întotdeauna iertarea este legată de înţelegere, berbecii care nu dau dovadă de
înţelegere care sunt doar vulcanici din fire şi care îşi folosesc toate celelalte structuri ale fiinţei
pentru a alimenta acest gen de comportament, această reacţie, acum, în aprilie, vor avea parte de
multe confruntări, de luptă. Confruntările nu i-au speriat niciodată pe berbeci şi tocmai de aceea nu
li se pare că luna aprilie ar fi ieşită din comun dintr-un anumit punct de vedere. Vor puncta anumite
evenimente care i-au surprins însă consideră că sunt aspecte ale vieţii lor cu care sunt obişnuiţi, pe
care le-au abordat de multe ori şi cu care se pot descurca. Ceea ce este neplăcut vine din faptul că ar
putea, tot pe baza unui stimul venit din anturaj să facă o legătură între confruntările dure ale lunii
aprilie şi vulnerabilitatea lunii martie. Dacă înţeleg că există o legătură între acestea atunci avem dea face cu berbeci care îşi pierd controlul şi care devin cu adevărat personaje greu de suportat pentru
grupul de apartenenţă. Nu toţi berbecii sunt supuşi eşecului. În aprilie au multe planete pe semnul
lor, dar şi greutăţi majore. Axa Nodurilor îi afectează prin NS care le trece prin semnul lor şi, dacă
au un minim de înţelegere sau de deschidere, dacă sunt educaţi la modul pozitiv de familie sau dacă
au oameni care reuşesc să-i aducă pe drumul cel bun, berbecii reuşesc, cu un mare efort, să
construiască un edificiu foarte important de care să se bucure toată lumea.

MAI
Acumulare. Sunt avertizați asupra limbajului. Sens pozitiv evenimentelor pe care le-au
stricat în aprilie. Luciditate. Refuzurile îi motivează. Modificare de comportament. Ascund că
regresează. Deposedare de bunuri. Lecţii pe nonatașament. Complicaţii. Se risipesc. Lăcomia
devine periculoasă. Teama de stagnare. Corectarea unor greşeli. Susţinere pentru grup.
Mai este pentru berbeci o lună de acumulare. Deviza acestei luni (limpezirea lucrurilor) îi
îndeamnă pe aceştia să devină conştienţi de pericolele la care s-au expus anterior şi să caute prin
toate mijloacele să-şi adjudece un titlu sau să-şi îmbogăţească patrimoniul personal pentru a face
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faţă neprevăzutului pe care acum îl intuiesc. Luna mai păstrează puţin din caracterul recalcitrant al
lunilor anterioare, însă vine şi cu un strop de înţelepciune. Chiar din prima zi, Mercur şi Chiron îşi
împlinesc sextilul lor şi berbecii par să devină mult mai atenţi la ceea ce spun, la soluţiile pe care le
preferă sau la ceea ce recomandă celorlalţi. Nu mai abuzează de slăbiciunile lor. Nu-i mai jignesc,
sunt protectori şi urmăresc să-şi exprime acele sentimente care nu mai bruschează, care nu mai lasă
răni pe suflet sau care emoţionează. Ceea ce au stricat însă rămâne bun stricat şi oricât au încercat
să se întoarcă spre acele episoade sau spre persoanele pe care le-au jignit nu mai pot schimba nimic.
Pot însă să dea un sens pozitiv evenimentelor de care nu au apucat să se ocupe încă în mod serios.
Ne referim aici la acele relaţii pentru care nu au avut timp sau pe care le-au rănit invocând motivul
timpului.
În 2 mai Junon şi Lilith sunt în careu şi îi încarcă pe aceştia cu temeri stranii. Se tem că sunt
părăsiţi, că vor fi alungaţi sau că vor fi concediaţi, se tem de faptul că partenerii de dialog s-ar putea
să nu mai fie atât de uşor de impresionați, nici atunci când berbecii vor să-i sperie şi nici când vor
să-i înduplece. Văd că oamenii din jur devin indiferenți la metodele pe care le aplică şi o parte
dintre berbeci realizează că aceste este rodul muncii lor din primele patru luni ale anului. Privesc
toate aceste situaţii cu o luciditate surprinzătoare şi consideră că aceste refuzuri nu sunt altceva
decât revocări ale destinului în a-l ajuta pe el să limpezească relaţiile în care s-a implicat pentru a-şi
selecta oamenii cu care lucrează sau obiectele de care au nevoie.
Din 3 mai Venus le va trece pe semnul lor şi vor simţi că norocul le vine din interior.
Gândesc altfel, se comportă altfel, sunt inspiraţi să se prezinte într-un anumit fel față de comunitate
său să selecteze anumite zone ale anturajului față de care să se expună încât, în multe din cazuri, să
poată ascunde faptul că, în mai, berbecii regresează. Până pe 20 mai îl au în continuare pe Marte,
guvernatorul lor, în mers retrograd şi indiferent de tipurile de acţiuni spre care se îndreaptă, o fac cu
resentiment, fie că se tem de o sancţiune ori că pierd o opoziţie, fie că vor să sancţioneze pe cineva
prin bine, adică aşa cum se spune în popor să-i dea peste nas”.
În preajma zilei de 6 mai când Luna va fi aproape de Lilith şi Soarele va împlini un triunghi
minor căruia să-i fie focar împreună cu Jupiter şi Lilith, berbecii vor gusta din agonie şi extaz, dar
mai ales din agonie, pentru că în plus Soarele va fi şi în opoziţie cu Saturn din Scorpion. Sunt
deposedaţi de bunuri, sunt avertizaţi să-şi corecteze un comportament sau să se dea deoparte.
Berbecii nu acceptă să se dea deoparte din faţa nimănui şi chiar dacă pun întrebări suplimentare,
chiar dacă vor să ştie de ce trebuie să procedeze aşa nu-i mulţumesc niciun tip de răspuns pe care-l
primesc. Ei cred că până acum au făcut bine, chiar şi atunci când au lovit sau s-au răzbunat.
Procedând aşa au considerat că aşa este viaţa, dură şi trebuie să ataci ca să nu fii atacat. În plus, în 6
mai Mercur va fi anaretic în Taur şi de asemenea o parte din zi va fi şi planetă neaspectată, iar asta
înseamnă că 6 mai va fi ziua în care Dumnezeu le-a luat berbecilor minţile.
Din 7 mai această planetă va trece în Gemeni şi îi va ajuta să găsească soluţii de compromis
la aceste probleme dureroase pe care le văd exagerat de periculos îndreptate împotriva lor. Au în
continuare pe Venus pe zodia lor şi reuşesc să capteze atenţia prin orice lucru, fie bun sau rău.
Mercur în Gemeni, pentru că trimite trigoane către Marte care este retrograd în Balanţă până pe 20
mai, îi transformă în risipitori. Dacă le-au mai rămas oameni în jur care să fie sinceri cu ei şi care nu
zâmbesc numai din complezență, dacă au mai rămas oameni care să fie fideli prieteniei declarată
berbecilor atunci după data de 9 mai, până pe 20 mai, berbecii se vor juca cu aceştia ca o pisicuţă cu
un şoricel. În intervalul acesta se trece şi printr-o Lună plină şi în loc să simplifice lucrurile aceştia
şi le complică şi mai mult reducându-şi potenţialul pozitiv pe care încă îl mai au. Cei care încă sunt
conştienţi că se risipesc acum sau că nu se pot controla ori nu-şi pot coordona în mod adecvat
pornirile, se vor mulţumi cu gândul că progresează prin suferinţă. Există şi această componentă în
luna mai, însă nu pe evenimente care nu l-au atins până acum pe berbec, ci prin întâmplări cu care
s-a mai întâlnit până acum. Dacă el se ocupă de lucruri care-i sunt foarte cunoscute, dacă reiau
discuţii sau reeditează anumite evenimente cu care s-au mai întâlnit până acum atunci poate fi vorba
de progres prin suferinţă, de judecată pe măsura faptelor sau de ipostaze în care acestora le este
sancţionata o imprudenţă. În celelalte cazuri, însă avem de-a face cu crearea unei karme negative
care nu se va manifesta acum, ci mai târziu. Dacă sunt coordonaţi conduşi sau ajutaţi să-şi
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tempereze această forţă impresionantă pe care o au energia suplimentară care vine din partea lui
Uranus şi care acum va fi mult mai vizibilă în plan material, în privinţa nevoilor nu se va mai
transforma în pierderi, în teamă de sărăcie, de singurătate, ci va fi înnobilată prin muncă, prin efort,
ajungând în zona inspiraţiei, aceea care-l va ajuta să iasă din toate încurcăturile. Berbecii sunt în
general caractere puternice care nu se pierd cu firea în situaţii neobişnuite, ci doar sunt îngroziţi de
stagnare. De aceea nici nu au răbdare, de aceea nici nu vor să limpezească lucrurile, de a se opri din
tot acest forfot psihocomportamental, din toată această agitaţie pe care o țin vie de la începutul
anului încoace.
La fel ca şi în luna anterioară berbecii sunt avertizaţi acum că pot cădea de la înălţimi
ameţitoare, la modul figurat prin retrogradare, dar pot cădea şi fizic, rămânând cu semne pe corp
sau trecând prin momente critice. În mai berbecii vor vorbi mult, despre orice cu oricine şi nu vor
avea control asupra mesajului pe care-l transmit, iar a doua parte a lunii mai va fi un exemplu
foarte clar în sensul acesta pentru că se vor confrunta cu efectul mesajelor pe care le-a transmis în
prima parte a lunii. Dacă au fost educaţi, dacă au urmărit să se exprime calitativ, dacă au respectat
evenimentele sau oamenii din jur, a doua parte a lunii îi va implica în evenimente care sunt negative
prin natura lor, cu scopul de a le corecta sau de a le înnobila pe acestea, adică din acel grup să fie
elementul pozitiv.
Finalul lunii vine spre aceştia cu dorinţa de evadare. Vor să se deplaseze rapid între două
locaţii pentru a se elibera de tensiunile pe care le-au preluat din locul în care au stat mai mult timp.
Până pe 28 mai vor avea doar aspiraţii, ambiţii, planuri sau dorinţe, din 29 mai încolo, de când
Venus le va trece pe casa a II-a vor avea şi resursele necesare să facă acest lucru.

IUNIE
Regret. Greşeli inofensive. Lupta pentru liniştea căminului. Sacrificiu straniu. Efort. Risc.
Redescoperirea unor intrigi. Tipul superior este curajos şi nobil. Tipul inferior este negativist.
Imprudențe pedepsite. Duritate. Semne ale agresiunilor. Răsplată pe măsura faptelor.
Luna iunie vine spre berbeci cu sentimentul regretului. Nu neapărat regretul că s-au implicat
în tot felul de acţiuni în lunile din urmă, că nu au fost la înălţimea aşteptărilor anturajului sau că au
jignit pe 2 sau 3 oameni din preajmă, ci este vorba despre regretul că trăiesc viaţa pe care o trăiesc
şi că nu au primit mai mult sau nu au primit acel lucru, acel avantaj pentru care, spun ei, s-au luptat
de la începutul anului până acum. În 29 mai Mercur a trecut în Rac şi el va sta acolo până pe 17
iunie când va intra din nou în Gemeni prin retrogradare. Cu Venus în Taur şi Mercur în Rac, cu
Marte aflat acum în mers direct în casa parteneriatelor berbecii devin prea emotivi, prea emoţionali,
prea ataşaţi de o componentă afectivă a vieţii lor şi sunt pe punctul de a face alte greşeli, de această
dată mai puţin periculoase. Mediul în care se afla acum, în care au ajuns prin acţiunile primelor
patru luni este unul agresiv. Citim acest lucru din faptul că luna iunie devine pentru ei un exponent
al durităţii pe care o are viaţa, dar şi un exemplu la capitolul: Uite ce poate păți omul dacă nu este
atent!. Ne referim aici la careul lui Marte cu Pluton din 14 iunie, la opoziţia lui Marte cu Uranus
din 25 iunie, dar şi la faptul că din 9 iunie Neptun, cel care se află pe casa lucrurilor ascunse, intră
în mers retrograd. El nu ştie de ce i se întâmplă toate aceste lucruri, nu se poate revolta, vrea să se
simtă bine, vrea ca energia pe care o are să o folosească la altceva, în liniştea familiei, în bucuriile
intimităţii ca să poată face faţă unor intrigi atât de periculoase şi de ample care vin spre ei începând
cu 9 iunie. Până la un punct va considera că pentru liniştea personală are de ce lupta, însă din 7
iunie, timp de trei săptămâni, când Mercur va intra în mers retrograd, aceste aspiraţii pentru liniştea
căminului vor fi reformulate şi transformate din Mă integrez în liniştea familiei în Voi face ca
liniştea familiei să fie după chipul şi asemănarea mea. Ei sunt firi vulcanice, se aprind şi se sting
repede, iar asta înseamnă că dacă au în preajmă oameni care înţeleg lucrul acesta şi care îi
canalizează pe direcţia cea bună, ieşirile sau exploziile acestor nativi vor fi orientate către
consolidare, către protecţia familiei, chiar dacă la un moment dat va spune de prea multe ori Eu
pe zi sau îi va face pe toţi din jur să creadă că jignindu-i familia, de fapt îl jignesc pe el. Aceste
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lucruri, scoate din context, nu mai sunt pozitive, însă în cazul de față avem de-a face cu nativi care
se sacrifică pentru un copil, pentru soţie, pentru soţ, pentru părinţi, doreşte să-şi ţină în picioare
patrimoniul familiei, face împrumut în bancă sau girează un apropiat pentru a primi la schimb un
avantaj pentru familie, riscă mult pentru a reuşi să construiască sau să pună bazele unei convieţuiri
paşnice.
În iunie, Soarele va trece prin careul cu Neptun şi este posibil ca de o parte din lucrurile
neplăcute, din intrigile lui 2014 să afle acum, dar nu va putea face nimic pentru că nu mai este
inspirat aşa cum a fost în primele luni ale anului, nu mai beneficiază de acea şansă în folosirea
personalităţii, a energiei vitale, a voinţei, a ambiţiei sau a energiei fizice şi acum simte foarte mult,
simte profund şi pentru că iubeşte sau doreşte să se consume pentru a proteja pe cineva se
transforma dintr-un berbec aprig să lovească orice cu coarnele sale într-un miel blând, care nu pare
să cunoască pericolul acestei lumi.
Tipul superior nu se va speria de eşecurile sau de loviturile neplăcute ale acestei luni, nici ca
informaţie şi nici ca eveniment în sine, ci va separa starea sufletească de ceea ce i se întâmplă. Cei
mai mulți vor lua în nume personal şi vor considera că poate îi urmăreşte un blestem sau sunt
urmăriţi de ghinionul de a li se întâmpla ceva rău de fiecare dată când iubesc sau când vor să facă
fapte bune, adică atunci când îşi ies din tipul obişnuit. Acela de luptător. Berbecii greşesc şi dacă au
în preajma oameni înţelepţi atunci aceştia îi vor ajuta să înţeleagă că una este ceea ce simt ei şi alta
este evenimentul care se consum în preajma lor. Acest eveniment este construit din timp, deci nu
depinde de ceea ce simt ei acum, iar ceea ce simt acum constituie o gură de aer proaspăt, o savoare
de care sufletul are nevoie indiferent de zodia în care s-a născut.
În felul acesta, înţelegem că, pe de o parte, sunt pedepsiţi de imprudența de care au dat
dovadă, iar de partea cealaltă sunt îndemnaţi să trăiască liniştea, să se bucure de ceea ce este stabil,
lucid, puternic de mare însemnătate pentru echilibrul psihoemoţional sau pentru familie pentru a
povesti peste ani: „Am trăit şi eu asta!
Dacă nu reuşesc să intre pe făgaşul normal sau nu-i ajută nimeni să înţeleagă acest lucru, ori
dacă ei prin instrumentele pe care le au nu pot ajunge la această informaţie, 10 iunie este ziua în
care se declanşează valul dezamăgirilor. Aceste dezamăgiri vor somatiza şi a doua parte a alunii
iunie vine spre ei cu afecţiuni ale membrelor, cu tulburări de ritm cardiac sau cu lovituri pe corp
care vor lăsa semne.
Sigur, contextul astral fiind obiectiv le oferă acestora o nouă şansă, aceea de a nu crede în
minciunile zilei de 12 iunie. Cei care vor cădea la acest test și vor duce credulitatea lor în ziua de 13
iunie, pe Lună plină, atunci ar fi cazul să se aştepte ca în a doua parte a lunii iunie viaţa lor să se
complice şi să devină ţinta unor atacuri, aşa cum alţii, în primele luni ale anului, au fost ţinte ale
atacurilor lor.
Cei care dispun de resurse materiale substanţiale, care au proprietăţi sau bani vor învesti
mult să salveze aparenţele, să-şi întreţină nivelul de trăi, să-şi ascundă frustrarea, să fie crezuți de
ceilalţi că în continuarea trăiesc o viaţă minunată, însă după 21 iunie când Soarele va trece în casă a
IV-a a familiei vor realiza că aceste investiţii sunt fără rost şi că ar fi fost mult mai potrivit să nu-i
cumpere pe oameni cu atenţie, cu energie, cu zâmbete, cu optimism sau cu bani, ci să caute să
înţeleagă ce anume îi mulţumeşte pe ei dacă nu cumva şi ei au în propria viaţă aşa ceva. Cumva
luna iunie va fi într-un anume echilibru, în sensul că atunci când eșecurile se accentuează în viaţa
socială, în viaţa personală lucrurile cresc şi înfloresc și viceversa., dar nu trebuie însă să se
amăgească, în continuare zona afectivităţii este vulnerabilă, iar Venus pe 23 iunie trecând în
Gemeni activează prea mult casa comunicării şi pentru că Mercur este acum lezat prin
comportamentul pe care-l are (îşi va reveni din retrogradarea pe 1 iulie) atunci vor fi din nou
încurajaţi să demonstreze, să încurajeze, să atace, să-şi facă loc, să convingă ceea ce îi va duce la
pierderea stării de linişte la care au lucrat întreaga lună.
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IULIE
Schimbări în plan social. Evenimente de referinţă. Efect cumulat al unor greutăţi. Raportări
greşite. Extremele dor. Suferinţa este observată mult mai bine. Nevoie de a accepta diversitatea.
Vor să facă dreptate. Duritate. Succes. Funcţionări defectuoase. Risc de rănire prin apă. Întâmplări
marcante. Reproşează. Se tem de reacţiile pe care le au.
Luna iulie vine pentru berbeci cu schimbări importante. Debutul lunii se produce când
Soarele se află în fereastra opoziţiei cu Pluton, apoi Junon şi Lilith vor împlini un sextil
îndemnându-i pe aceşti nativi să cadă la înţelegere cu adversarii, să lase de la ei, să privească
lucrurile cu mai multă indulgenţă şi să considere că de această dată compromisul nu este atât de
periculos. În realitate, o parte din aceste îndemnuri fac parte dintr-o altă serie de tentaţii. Lilith se
află în careu cu Saturn, iar lui Saturn i se va alătura în această lună, spre finalul ei, Marte care va
intra în Scorpion, eliberându-i pe berbeci de o mare greutate.
Pentru că acest eveniment se va produce la finalul lunii, iulie devine o lună de referinţă în
direcţiile pe care le lucrează în această perioadă, însemnând nu doar 2014, ci un interval care a
început în 2011 şi se va termina a jumătatea anului 2016. Dacă vorbim de atitudini antisociale, de
revoltă împotriva unui factor care ar putea să-i schimbe sau să-i vulnerabilizeze în faţa unor tertipuri
minciuni, prefăcătorii, făţărnicii, ar fi prea puţin. Lucrurile sunt mai complicate pentru că ele vor
acţiona ca şi cum lucrează împreună. Mulţi dintre berbeci vor avea în iulie accese de paranoia. Vor
avea impresia că toţi oamenii sunt împotriva lor şi că nimic din ceea ce-şi doresc nu pot obţine sau
nimic din lucrurile pe care le urmăresc nu le obţin simplu, aşa cum văd că se întâmplă cu ceilalţi. În
realitate, ei văd simplitatea din vieţile celorlalţi prin simplitatea lor. Dacă s-ar tempera, dacă nu ar
mai fi atât de agresivi, de impulsivi sau dacă nu s-ar mai crede atât de vulnerabili, lucrurile s-ar
simplifica suficient de mult și ar avea parte de o îmbogăţire a patrimoniului, aşa cum au urmărit de
la începutul acestui an. Nu renunţa însă nici la ideea de suferinţă, atât în sensul compromiţător
(suferinţa care îi compromite), cât şi în cel înălţător (suferinţa care îi înnobilează).
Conjuncţia lui Marte cu Capul Dragonului din mijlocul lunii iulie in situaţia în care Uranus
de pe semnul lor trimite opoziţii către această combinaţie, înseamnă ipostaza în care ar putea să
rateze o şansă. Nu le este dat din start să eşueze, ci doar că, pentru succes, li se pune o condiţiei:
este nevoie să se lepede de ei înşişi, de starea pe care au alimentat-o în ultima vreme, să nu mai fie
atât de liberi în a se exprima fără a aţine cont de uşurinţa cu care îi rănesc pe ceilalţi şi să
îmbrăţişeze soluţiile care le vin din jur. Asta înseamnă modificarea atitudinii faţă de propria
persoană, iar de partea cealaltă libertatea de a accepta diversitatea fără a o compromite cu
precipitarea care le este atât de cunoscută.
Pentru că Mercur nu mai este retrograd, judecata lor nu mai este limpede, este aşezată, şi
dacă fac un minim de efort vor vedea care le sunt şansele. Pentru ca Uranus din semnul lor trimite o
opoziţie către această conjuncţie minunată de pe Balanță, berbecilor li se cere un preţ. Pentru că dea lungul întregului an s-au uitat în exterior şi au avut prea puţine momente când s-au desprins de
agitaţia exterioară pentru a trăi în suflet, acum se află în aceeaşi zonă unde au acționat de la
începutul anului încoace, adică în exterior. Această atitudine va face un contrast cu nativii din
balanţă care vor avea în adâncul sufletului lor, în existenţa lor, în viaţa lor această şansă şi dacă ei
vor fi obişnuiţi să vadă tot timpul că şansa vine din afară sau să-şi lase sufletul captat numai de
probleme situate în exterior, vor rata în mod garantat această şansă.
Berbecii sunt deschişi către a face dreptate în jur, dar şi compromisuri, sunt liberi să se
exprime, chiar şi atunci când au ceva de pierdut prin francheţea cu care transfera o informaţie sau cu
care îşi exprimă o atitudine pe care o au faţă de un subiect sau un personaj. Succesul unor berbeci
poate însemna despărţirea de stilul de viaţă pe care l-au avut până acum sau abonarea unor
destăinuiri care ar putea să şocheze opinia publică.
Intervalul 13-16 iulie, adică de la intrarea lui Mercur în Rac până la ieşirea lui Jupiter din
Rac şi intrarea în Leu, le avantajează mai mult pe femei, adică avantajează tot ce ține de
maternitate, de fertilitate, de dragoste pentru cămin sau sacrificiu pentru ceea ce va urma faţă de
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ceea ce s-a creat, s-a adus pe lume sau le aparţine. După 16 iulie energiile se distribuie altfel, sunt
favorizaţi toţi nativii din Berbec însă semnul fertilităţii va fi în continuare o mare problemă a lui
2014. Fereastra optimă este doar acum, în intervalul 13-16 iulie.
Pentru că în 17 iulie, imediat ce Jupiter a intrat în Leu, Chiron şi Junon vor fi în careu,
putem să aducem în discuţie ideea de extreme care temperează pornirile acestora sau îi duc într-o
zonă în care să anuleze erori de funcţionare în corp. Fie ca dintr-odată le urlă în preajmă un
eveniment şocant, nefericit din viaţa lor sau din vieţile celor din preajma, sau pur şi simplu le vine
mintea la cap, începând cu a doua jumătate a lunii iulie berbecii simt o transformare a fiinţei lor, se
simt revigoraţi, puternici, nu se mai simt atât de corodaţi de presiunile din jur, chiar dacă nu şi-au
schimbat atitudinea şi nici comportamentul. În continuare există riscul de a se răni prin intermediul
apei, atât prin temperatură cât şi prin forţa ei, sau chiar în cazuri mai grave, pericol de înec.
De partea cealaltă, în privinţa evenimentelor sociale, acest pericol de scufundare, adică de
deplasare a minţii, a sufletului, a sentimentului într-o zonă în care nu pot respira, înseamnă pentru
berbeci traversarea unei întâmplări nefericite care îi lasă fără suflare, care le provoacă o teamă atât
de mare încât să-i ia cu frisoane sau să-i marcheze pentru mult timp de acum încolo. Spre finalul
lunii Saturn şi Uranus vor intra în mers retrograd şi vor avea reproşuri de făcut. Uneori vor ezita să
le facă publice, alteori le vor spune voalat prin exemple de viaţă sau fără să destăinuie faptul că în
istorisirile pe care le fac este vorba despre ei înşişi. Vorbesc în numele unor fiinţe imaginare, în
speranţa că vor scoate de la cei din jur impresii sau păreri reale.
Faptul că aproape de finalul lunii Mercur va fi în careu cu Axa Dragonului, le aduce puţină
descumpănire, dezordine în sentimente sau teamă de viitor. Trebuie să aibă încredere în sine că dacă
le este teamă de ceva atunci acela va fi dat de comportamentul pe care l-au dezvoltat în prima aparte
a anului şi care am văzut că nu este cel mai indicat. De această dată teama va fi justificată şi de
faptul că se văd îngrijoraţi în fața ipostazei în care nu se pot controla. Se gândesc cu sfială la faptul
că dacă vor fi obligaţi să treacă prin ceea ce au trecut în prima jumătatea anului vor avea aceleaşi
reacţii şi numărul duşmanilor va creşte. De aceea va folosi energia trigonului dintre Uranus şi Lilith,
cel care leagă casele I cu V pentru a-şi consolida atitudinea de lider sau pentru a fi recunoscuţi drept
exponenţi ai anumitor idei, chiar dacă ele sunt negative. În felul acesta, se aşteaptă ca anumiţi
adversari să fie izgoniţi din start să nu-i mai provoace pentru că acum la final de iulie ei vor să se
schimbe şi nu mai au putere şi pentru confruntare. Pe 26 iulie Marte le trece în Scorpion pe casa a
VIII-a şi vor intra într-o perioadă de regenerare care va ţine până pe 13 septembrie.

AUGUST
Probleme în dragoste. Impulsivitate. Fapte riscante. Emoţii stranii. Sublimare. Confuzii
sentimentale. Evadare. Neglijenţa. Nevoia de a controla. Trădare. Scandal. Complicaţii
profesionale prin integrare greşită. Infidelitate. Nevoie de agrement. Vulnerabilitate la cuvinte.
Rememorare. Relaţii secrete. Separare. Acuzaţiile se transformă în sugestii.
Luna august îi încearcă pe berbeci la capitolul dragoste. Vor vorbi mult despre sentimente,
însă puţini vor fi aceia care le vor proba sau vor dori să le probeze aşa cum le-au arătat în prima
jumătate a anului, adică impulsiv, prin explozii temperamentale sau încărcate de forţă. Puterea,
acum, în august, nu mai are cu ce să-i mai surprindă pe berbeci pentru că ei au uzat de ea de la
începutul anului şi până acum, însă vine cu o modulare specială şi anume cu cele trei direcţii
principale specifice celor trei decane. Dacă primul cadran vine spre oameni cu puterea de a lăsa
lucrurile în voia lor, al doilea îi învaţă cum să folosească puterea de a acţiona, iar la final îi învăţa
despre puterea de a rezista. Toate aceste trei elemente reprezintă tot atâtea puncte nevralgice în
cazul berbecilor. Ei nu sunt obişnuiţi să lase lucrurile în voia lor, acţionează într-un mod în care
anul acesta s-a văzut că este mai puţin indicat, iar puterea de rezistenţă o va folosi nu ca defensivă,
ci că ofensiva. Cu alte cuvinte, atunci când vine vorba de putere şi avem un berbec în preajma
trebuie să ne aşteptăm la multe lucruri care nu sunt tocmai la locul lor.
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Pentru ei puterea înseamnă să rişte totul, să se arunce în voia întâmplărilor neobişnuite, să
nu lase lucrurile în voia lor, să se bucure de ceea ce au în jur, dar să nu le permită celorlalţi dreptul
la libertatea de a fi sau de a se exprima.
Aglomerarea de planete de pe casa a V-a a sentimentelor puse la dispoziţia celorlalţi, a
iubirii dăruite, în situaţia în care casa a XI-a este goală, nu există o forţă complementară care să îi
ajute să se corecteze, dar există un Marte în Scorpion și, Berbecii vor cădea în august pradă unor
emoţii pe care cu adevărat nu şi le pot controla. Vor fi tentaţi să se exprime prea senzual, prea eroic
sau în contrast cu aceste noţiuni sfidând orice calitate, adică vor dori să suprime întru totul dorinţele
pasionale considera că, procedând aşa, le sublimează într-o energie superioară. Indiferent care este
tipul de acţiune pe care-l vor aborda, au mari aşteptări de la anturaj, de la persoanele faţă de care se
exprimă în modul acesta şi au tendinţa de a-şi neglija chiar şi viaţa de familie pentru a se împlini în
altă parte.
Aici putem include şi nevoia de a conduce, de a fi lider sau de a pune piciorul în prag în
momentele cele mai nepotrivite. Dacă invocăm aici atitudinea de lider, cu siguranţă berbecii nu vor
mai avea ocazia să se refacă, vor ieşi din nou pe zonă publică, acolo unde Capul Dragonului le arată
că sunt vulnerabili, că sunt oameni sau, mai rău, pentru ei că sunt asemenea celor pe care îi critică,
îi judecă sau îi desconsideră. În august vor fi trădaţi, înşelaţi sau vor deveni victimele unor
scandaluri din cauza minciunilor. Aici nu sunt întrutotul nevinovaţi, adică ei înşişi pot provoca
anumite scandaluri din cauza minciunilor care să le afecteze imaginea.
Pentru că accentuarea casei a V-a îi duce pe aceştia spre creativitate, în cazul celor care
dispun de resurse sau care au puterea să se refacă mult mai repede, în jurul zilei de 7 august, când
Marte va fi în trigon cu neptun, asistăm la o explozie de energie pozitivă, la o şansă nemaipomenită,
la un noroc menit să răstoarne toată această tendinţă negativă, toată această zăpăceală, să-i aducă cu
picioarele pe pământ şi să-i echilibreze, ca şi cum li se întâmplă ceva în plină stradă şi înţeleg că au
fost somnambuli şi că de acum încolo trebuie să fie mai atenţi.
În a doua parte a lunii sentimentele se mai domolesc puţin, Mercur le trece în casă a VI-a şi
vor fi mai mult preocupaţi de profesie, de rezultatele practice ale demersurilor pe care le-au făcut,
însă pot avea parte de alte complicaţii. De această dată urmările escapadelor pe care le-au făcut în
prima jumătate a alunii agust, vin spre ei cu critici sau cu probleme de natură matrimonială. Dacă
sunt deja într-o relaţie intimă, atunci nevoia lor de libertate îi va împinge către tensiuni pe care nu
vor şti cum să le rezolve. Vor fi acuzaţi de infidelitate şi indiferent ce argumente vor folosi nu vor fi
crezuţi. În felul acesta se vor îndrepta mai mult către profesie, îşi vor canaliza toată energia să se
refacă din punct de vedere fizic, din punct de vedere profesional, acceptând sarcini suplimentare,
muncind foarte mult sau mergând în zone de agrement pentru a se vindeca sau a se destresa de tot
ceea ce au acumulat în ultima vreme.
Nu vor putea, însă, să uite cuvintele care le sunt adresate. Acum, în a doua jumătate a lunii
august sunt atât de vulnerabili la cuvinte, încât sunt în stare să-şi amintească şi peste 20 de ani o
banală conversaţie care, pentru interlocutorul berbecului nu a avut vreo importanţă. Berbecii au însă
calitatea de a se entuziasma suficient de repede încât să poată idealiza orice situaţie pe care o
traversează. Fiind un paradox ei pot fi, în egală măsură, şi foarte practici. Acum, însă, Mercur din
Fecioară, cumulat cu planetele din Leu, aduc această combinaţie de spirit practic şi idealism care va
deveni aspiraţie. Îşi amintesc de lucruri care le-au încălzit sângele în vene cu ani în urmă, de
speranţe mai vechi pe care le-au abandonat şi doresc să le reînvie. Se tem însă că nu cumva
anturajul, după cum i-a demonstrat în prima jumătate a anului, să-i opună rezistenţă și atunci
apelează la diferite mijloace sau metode de acţiune care vor fi ţinute secret. Fie că apelează la o
dragoste din tinereţe, fie că se folosesc de şarmul personal pentru a obţine avantaje din partea unei
persoane importante. Aceste lucruri vor fi ţinute secret, atât de secret încât nimeni nu va şti, nici
dacă vor merge mai departe decât la nivelul conveniențelor, aşa cum se prefigurează acum în luna
august.
Dacă nu sunt atenţi reuşesc să-şi rănească şi mai mult consoarta, iar discuţiile în
contradictoriu, iar simplele acuzaţii de infidelitate să ducă spre separare sau chiar către divorţuri.
Nu vor vedea că această desprindere, această separare ar putea să fie una din problemele anului
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2014, ci se vor simţi eliberaţi de o tensiune, scăpând de persoana care-i acuza de lucruri
neadevărate. Acest lucru este cât se poate de ciudat pentru berbeci pentru că acuzaţiile se transformă
în sugestii. Când sunt acuzaţi de infidelitate sau de minciună nu este adevărat însă în secunda
următoare cad pradă acestor păcate.

SEPTEMBRIE
Teamă de puţin. Griji. Sentimentele sunt diminuate. Iubiri false. Relaţii de familie încordate.
Decizii pe viaţa personală. Reuşite profesionale. Subminarea autorităţii unui superior.
Încăpăţânare. Preocupări mari față de imaginea socială. Contrast pe faptele lunilor anterioare.
Disimulare. Revendicări. Se implică în intrigi.
Deciziile berbecilor din septembrie sunt orientate în direcţia combaterii fricii de singurătate
sau de sărăcie. Cei care au o situaţie materială foarte bună nu se gândesc aşa cum se gândesc ceilalţi
la sărăcie. Au o altă definiţie, iar pentru ei, luând în calcul accentuarea casei a V-a sărăcie
înseamnă a nu avea ceea ce-şi doresc cu insistenţă, a nu-şi îndeplini anumite dorinţe care le vin pe
moment, nu neapărat a achiziţiona un lucru pe care-l urmăresc în raft doi ani de zile.
În continuare, Uranus, de pe semnul lor, îi tulbură foarte mult şi le selectează zona
prietenilor, iar acum, în septembrie, imediat ce Mercur va trece în Balanţă pe data de 2 se vor
întoarce la relaţii mai vechi acelea pe care le-au explorat la începutul anului 2014 sau chiar în
ultimele luni ale lui 2013. Unii fac acest lucru pentru că sunt nostalgici, alţii pentru că doresc să
profite de acest moment de sensibilitate, adică această fereastră în care pot suci minţile celorlalţi săi facă să gândească după cum vor ei sau să joace după cum cântă ei. Componenta afectivitate se mai
păstrează în primele 5 zile din septembrie până când Venus va trece în fecioară şi sentimentele se
vor diminua în intensitate, se vor teme de faptul că iubirea nu ţine, pentru că au plătit-o, pentru că
au cumpărat-o sau pentru că a fost falsă. Cea mai mare parte a anului 2014 sunt curtaţi de iubirile
false, însă acum vor invoca punctual această situaţie ştiind clar cu ce au greşit şi unde.
Relaţiile de familie sunt încordate pentru că Pluton din Capricorn trimite o opoziţie lui
Junon din Rac, aducându-le crize în relaţii intime sau întâmplări care refuză orice soluţie venită din
prezent. Soluţia pe care ar putea să o accepte această opoziţie este transformarea radicală, adică
consoarta berbecului să accepte situaţia în care se afla acesta sau consoarta îi cere berbecului să
renunţe la toate aceste plăceri pe care și le plăteşte.
În felul acesta, septembrie vine pentru berbeci cu decizii pe viaţă personală, pe viaţă intimă
sau decizii pentru a-i convinge pe cei din jur că sunt fiinţe raţionale, înzestrate cu discernământ.
Dacă ne referim la relaţiile profesionale, la raporturile de serviciu sau la anumite legături realizate
prin intermediul profesiei sau prin activităţile sociale aceştia se desfăşoară într-o zonă pozitivă.
Acestea se desfăşoară într-o zonă bună, chiar dacă vor surprinde cu faptul că pot fi subalterni buni.
În realitate, pentru că Mercur trece pe Balanță, iar Lilith se află în continuare pe casa a V-a, dacă nu
au funcţii de conducere atunci tind către prerogative ale unor funcţii de conducere vor să fie numiţi
în funcţii superioare sau sabotează ape cineva care ocupa această funcţie pentru a-i slăbi autoritatea
sau pentru a-i lua locul. Dacă ocupa deja o poziție de lider berbecii sunt vulnerabili în fata
sentimentelor făţarnice venite din partea subalternilor cu care acum se simte constrâns să lucreze.
Au mai lucrat şi la începutul lui 2014 şi la finalul lui 2013, iar colaborarea s-a terminat prost sau
acum spera că lucrurile să meargă bine. Și de această dată lucrurile se vor termina prost însă acum
nu mai au rezistenţa fizică pentru a discuta în contradictoriu mult timp sau pentru a acoperi golurile
altora ori pentru a-şi linge rănile.
În a doua partea a lunii, berbecii se văd în ipostaza de a fi foarte îndrăzneţi pe un proiect
personal. Deşi nu acceptă sugestii din partea celorlalţi sau dacă sugestiile vin atunci ele nu sunt
încadrate pentru că berbecul nu a ştiut să-şi susţină proiectul într-un mod corespunzător ei merg mai
departe cu încăpăţânarea-i proverbială, vedem după 20 septembrie că planetele se grupează şi multe
dintre ele se încadrează în interiorul trigonului pe care Saturn şi Junon îl împlinesc. Asta înseamnă
că se vor preocupa mult de imaginea socială, de carieră, de relaţii, de parteneriate, pentru a-şi
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consolida un anume confort sufletesc. Ascund multe dintre lucrurile care i-au rănit până acum, nu
vor să-i împărtăşească sau dacă le împărtăşesc spun pe jumătate, spun doar ceea ce-i avantajează,
ceea ce le convine sau ceea ce nu-i compromite în mod direct. Ţin cont de experienţele pe care le-au
avut în prima jumătate a anului si vor să se conserve sau nu neapărat să se conserve în totalitate că
să-şi protejeze o anumită zonă a fiinţei, care le este, de altfel, foarte dragă.
Putem să vedem acum berbeci care-şi cer iertare, care o fac cu multă sinceritate, cu
adâncime în sentimente sau cu o smerenie care impresionează. Ei fac acest lucru când sunt răniţi şi
nu trebuie luat ca definitiv pentru că imediat cum îşi revin ar putea să o ia de la capăt.
Este posibil ca aceste ipostaze lacrimogene ale berbecilor sau sensibile să fie în contrast cu
aspiraţiile pe care le-au cultivat în lunile iulie şi august. Nu au însă niciun regret pentru că acum în a
doua jumătate a lunii septembrie înţeleg că neglijarea familiei este plătită scump şi nu mai aşteaptă
să inverse lucrurile sau să joace duplicitar. Din nefericire însă nici nu pot spune adevărul până la
capăt, cel puţin nu până la finalul acestui an când Lilith le va ieşi din casa iluziilor (casa a V-a). În
25 septembrie Jupiter şi Uranus îşi împlinesc trigonul lor şi vor avea şansa de a se pune în valoare
pe zona socială sau vor primi o invitaţie care îi va evidenţia în grupul de apartenenţa sau în
comunitate acolo unde se consuma evenimentul. Pentru o scurtă perioadă de timp sau, în cazul celor
cu vocaţie, pentru o perioadă mai mare de timp ordinea lor de lider evidenţiată acum va fi impusă şi
celorlalţi, reuşind în felul acesta să-şi stabilizeze anumite relaţii sociale pe care și le-au şubrezit
printr-un comportament necuviincios în prima jumătate a anului.
La finalul acestei luni, casa muncii este degajată de răspundere sau presiune şi se
accentuează din nou casa relaţiilor. Berbecul nu va mai fi atât de stresat de câştigurile de zi cu zi
pentru că le va obţine mult mai uşor, va profita de oportunităţile pe care le-a avut în ultima
perioadă, va cheltui ceea ce acumulat până acum, va cere plată pe care a făcut-o de la începutul lunii
şi se va orienta către altceva. Mercur în Scorpion îl expune la intrigi, nu neapărat la cele care sunt
îndreptate împotriva sa, cât îl implică pe el în intrigi împotriva altora. Va trebuie însă să se abţine
pentru că este îndemnat să fie acum împotriva celor care peste puţin timp vor deveni lideri sau care
au dreptul să ia decizii împotriva berbecilor. Dacă dau acum dovada de puțină cumpătare, de puţină
rezervă îşi folosesc energia lui Mercur în Scorpion nu pentru intrigi, ci pentru studiu, pentru
introspecţii, pentru investigare atunci vor fi câştigaţi și nu vor mai fi obligaţi să continue seria
greşelilor lamentabile.

OCTOMBRIE
Drama. Competiţie. Depăşirea limitelor. Problemele personale se temperează. Noroc.
Inventivitate. Viclenie. Ipostaze inedite. Provocări. Victorie. Au nevoie de alinare. Noroc.
Descoperă cine este sincer. Învaţă să trăiască frumos într-un mediu agresiv. Călătorii. Mişcarea îi
revigorează. Eficienta.
Pentru berbeci luna octombrie este marcată de drame, iar asta pentru că Mercur, în
intervalul 4-25 octombrie, va fi retrograd, adică în cea mai mare parte din lună. Această
retrogradarea a lui Mercur afectează toată zodiile însă pe berbec pentru că trece de la Scorpion la
Balanță îl expune dramelor afective şi îl constrânge să aleagă între două lucruri între care nu poate
alege uşor nici când Mercur este direct: între relaţii sau bani, între sinceritate sau plăcere.
Totuşi, nu Mercur este vedeta acestei luni, ci Marte din Săgetător care îi îndeamnă pe
aceştia către competiţie. Dacă până acum au avut şansa de a se promova, de a face impresie bună,
acum au dat de gustul succesului şi vor să se menţină. Berbecii în octombrie se menţin prin
competiţie, iar competiţia implica şi a depăşi anumite limite ale fair-play - ului ori de a-şi încălca
anumite reguli morale ori promisiuni pe care şi le-a stabilit. Pentru că planetele se deplasează încet
încet către partea sudică a zodiacului, berbecii devin mult mai activi în plan social decât în planul
vieţii personale. În planul vieţii personală consideră că lucrurile s-au liniştit, s-au aşezat, că nu mai
este nevoie să cheltuiască atât de multă atenţie pentru asta şi sunt convinşi că dacă apar alte
probleme așa cum au fost cele din septembrie le pot rezolva la fel pentru că deţin în cazul de faţă
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cheia succesului. Ei sunt implicaţi acum mai mult în a-şi vinde o imagine, în a se valorifica în raport
cu ceilalţi sau în a obţine mai mult decât au obţinut până acum. Au şansă, sunt încurajaţi, însă nu
trebuie să pună foarte mult preţ pe reacţiile momentului. Inventivitatea este o mare provocare pentru
berbeci acum pentru că va depinde mult de instrumentele care le vin din jur. Nu trebuie să fie
inventivi cu ceea ce au ei, ci cu ceea ce li se oferă din preajmă. Or, am văzut în prima jumătate a
anului, în ce fel pot reacţiona aceşti berbeci, cât de duri pot fi, iar acum nu este cel mai bun
moment să li se ceară o nouă serie de dovezi. Convingerea lui este că va supravieţui numai prin
competiţie şi ar putea de-a lungul lunii octombrie să dea dovadă şi de o anume viclenie. Octombrie
este lună în care Soarele i se opune lui Uranus, dar şi Luna în care Soarele va trece peste Capul
Dragonului. Asta înseamnă că din nou vor fi în pragul unei ipostaze inedite. Vor fi în extaz şi în
agonie, iar asta înseamnă că au şansa acum prin întâlnirea cu destinul, cu cele două direcţii ale sale
(Capul şi Coada Dragonului) să dejoace anumite planuri, să le scoată la lumină, să preschimbe
minciuna în adevăr, să se dezbrace de o haină prea veche sau care îi crea o imagine falsă. Din nou
axa relaţiilor este accentuată, din nou se pune o prea mare greutate pe inventivitatea acestor nativi,
pe uşurinţa de a găsi soluţii în situaţii ciudate, neglijându-se faptul că din cauza deplasării
neobişnuite a lui Mercur în octombrie berbecii s-ar putea să stea prost cu nervii.
Chiar dacă ideile le sunt răvăşite sau le vin în minte numai lucrurile pe care nu le pot pune în
aplicare, relaţia berbecilor învârsta cu copii sau relaţia lor din poziţia lor de şefi cu subalternii ar
putea să comporte o schimbare pozitivă. Conflictele îi scot de fiecare dată învingători şi nu pentru
că au cuvintele la ei, nu pentru că ştiu să se impună sau că doresc mult ca prin acest gen de
competiţie să învingă, ci pentru că cineva din preajmă vorbeşte în locul lor, le sugerează cum ar
trebui să procedeze sau pur şi simplu aud întâmplător pe strada o informaţie care le era absolut
necesară, însă nu doar Soarele i se opune lui Uranus, ci şi Venus, iar berbecii devin vulnerabili
spunând că i-a părăsit norocul. Unii vor spune că vor sta prost cu nervii, dar de fapt ei se simt
nesiguri din punct de vedere afectiv şi îşi caută alinarea aşa cum puiul îşi caută mama. Ei trebuie să
fie conştienţi că alinarea le va veni din situaţiile pe care nu le-au comportat prin neadevăr sau abuz
de putere. Acum Venus i se opune lui Uranus, dar această opoziţie este mediată de Jupiter, iar
Jupiter va media prin trigonul cu Marte, deci spiritul de competiţie va veni în cazul apelului la
situaţiile benefice prin puterea exemplului. Berbecii vor reuşi să-şi convingă pe ceilalţi ca şi el a
trecut prin ceea ce au trecut ei şi a învins procedând în felul în care încearcă acum să-i convingă pe
ei să procedeze. Trebuie să luăm în calcul faptul că Venus peste Capul Dragonului este o poziţiei
cât se poate de favorabilă pentru că aduce noroc, iar acesta este sporit prin sextilul pe care Jupiter,
un alt benefic, îl trimite către această zonă din Balanţă. Eşecurile îl motivează nesiguranţa îl ajuta să
vadă oamenii care îl iubesc cu adevărat şi pot face acum alegeri care să cântărească mai mult decât
toată agitaţia abordata de-a lungul anului.
Acum văd dacă au în preajmă oameni care-i iubesc, dacă a meritat sau nu să facă sacrificii
pentru aceştia sau dacă merită de acum încolo să investească în relaţiile benefice pe care le au acum.
Apropiindu-se cu sentimentul de cei din preajma berbecii învaţă acum să trăiască frumos într-un
mediu agresiv. Este o lecţie de înţelepciune care le este oferită berbecilor şi la câtă agitaţie au avut
de traversat de-a lungul anului merită şi un moment de linişte. Marte din casa a IX-a a străinătăţii iar putea îndemna să le facă surprize celor dragi prin deplasare, călătorii sau ajutându-i în studiile
lor. Acest lucru va fi posibil cu precădere până pe 10 octombrie când Mercur va trece în Balanţă
pentru că, fiind în Scorpion, amplifică isteţimea, spiritul de analiză şi de investigare. În realitate,
mişcarea îi ajută pe ei să se revigoreze şi să se pună în valoare. Ulterior acestui moment de
destindere afectivă, de siguranţă afectivă sau de identificare a persoanei care îi iubesc cel mai mult
sau a situaţiei care-l încearcă cel mai rapid berbecul se schimbă. Se îndreaptă către eficiență pentru
că îşi dă seama că ideile sale nu erau apreciate de ceilalţi pentru că nu foloseau cele mai bune
metode de a le prezenta. Liniştindu-se din punct de vedere afectiv, în momentul în care altădată ar fi
explodat foarte tare, găsesc cele mai optime ipostaze sau persoane care să-i pună mai bine în
valoare. Găsesc bani, investitori, sunt mai rezervaţi, mai reci, mai selectivi cu oamenii şi finalul
lunii, prin conjuncţia lui Mercur cu Capul Dragonului, le aduce o nouă formă de inspiraţie, idei
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revoluţionare care, chiar dacă sunt respinse de anturaj, lui îi plac mult şi se va ocupa din nou de
implementarea acestora.

NOIEMBRIE
Surprize. Efort pentru menţinerea imaginii publice. Epuizare. Etapă finală în demersuri
sociale. Protecţie prin muncă. Avantaje materiale. Noroc. Putere de convingere. Se simt mai
aproape de frumos. Vindecare. Dezicerea de metodele abordate anterior. Compromisuri la locul de
muncă.
Luna noiembrie vine cu surprize pentru berbeci, care sunt pregătite din aproape în aproape,
urmând ca la finalul acestei luni, când Lilith va trece în Fecioară, sectorul afectiv să fie mult degajat
şi să nu se mai simtă atât de împovăraţi, atât de apăsaţi sau atât de terorizaţi atunci când trebuie să-şi
explice sentimentele ori când să facă impresie bună anturajului. Problemele şi compromisurile vor
trece în zona profesională şi pentru persoanele cu spirit practic, aşa cum sunt berbecii, va fi mai
uşor de suportat, le va aduce mai puţine reacţii temperamentale, mai multă înclinaţie către efort şi
va muta pericolul de pe situaţii intangibile, pe situaţii concrete. De asemenea, până se va ajunge în
acest moment în care berbecii să nu se mai simtă marcaţi de datorii sentimentale se vor simţi
îndemnaţi să muncească pentru imaginea socială, să implementeze un proiect sau să se ţină departe
de o sancţiune care le-a fost promisă din timp.
Pentru că la finalul lunii octombrie au fost inspiraţi, au avut idei, au captat atenţia opiniei
publice prin tot felul de demersuri sau proiecte, orice confruntare cu sine pe segmentul afectiv îi
epuizează din nou. Nu vrea să se mai preocupe de problemele de factură afectiva care nu au soluţie,
nu doresc să mai fie puși în situaţia în care să explice şi să justifice lucruri care nu sunt ascultate sau
crezute. Când totuşi aceste lucruri se consumă (careu Venus-Junon) simt că le scad puterile, că nu
mai au atâta susţinere din jur şi se vor eschiva. În general, luna noiembrie este bună pentru berbeci
pentru că aduce în etapa finală probleme sociale sau proiectele în care s-au implicat cu tot sufletul.
Este posibil ca pentru realizările acestea să depăşească anumite limite ale moralităţii sau anumite
limite pe care şi le-au impus singuri însă nu mai contează pentru că rezultatul este bun, vor avea
recunoaştere, vor fi apreciaţi şi se va spune despre berbecii care au avut funcţii de conducere: „A
fost un şef dur, dar nu dorim să-l schimbăm cu altul. Dacă dau firul înapoi îşi aduc aminte de
pasiuni prea dure, prea complicate pe care nici nu au vrut să-l împărtăşească în totalitate. Se
gândesc la faptul că iertarea pe care au primit-o din partea celorlalţi a fost la limită şi privesc cu o
anume teamă ipostaza în care interlocutorul său cel care i-a oferit iertarea ar fi aflat tot adevărul. De
aceea considera acum că este mult mai bine să fie rezervat, să-şi diminueze impulsurile, să se
preocupe de acele activităţi care produc efecte concrete de imagine sau care aduc câştiguri materiale
şi se vor simţi protejaţi de munca pentru care o prestează sau de rezultatele sociale pe care le-au
comportat în ultima perioadă.
Totuşi, luna noiembrie are pentru berbeci şi surprize. Avem în cazul de faţă accentuate două
case de finalitate şi două unghiulare, iar asta înseamnă că berbecii vor avea clar impresia că trebuie
să meargă pe proiectele mari, că este cazul ca acum să nu înceapă nimic pentru că va fi sortit
eşecului. Intuiţia berbecului este foarte bună pentru că aceste complicaţii care le compromit
rezultatele sau imaginea publică vin din relaţiile afective pe care le-au abuzat în lunile din urmă. Nu
au ştiut să spună cuvinte frumoase, nu au ştiut să menţină o atmosferă adecvată, nu au avut suficient
de mult tact şi au pierdut la capitolul impresii. Acum, dacă ar fi să demareze proiecte noi s-ar baza
în principal pe aceste impresii care, nefiind udate de apă care trebuie, s-au uscat.
Trecerea lui Venus în Săgetător din 16 noiembrie schimba puţin dinamica acestei luni. Au
noroc straniu venit printr-un probatoriu. După ce fac dovada cunoştinţelor sau după ce reuşesc să
capteze atenţia într-un mod plăcut, pe aceeaşi filieră le vin recomandări, sugestii sau susţineri,
acelea care le-au ocolit în prima jumătate a lunii noiembrie şi care au constituit principalul
argument pentru care nu au dorit să pună în aplicare ideile noi, ci s-au limitat la proiectele de mare
anvergură, acelea care se aflau deja în derulare. Acum devin foarte preocupaţi de aspectul exterior,
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de frumuseţea cuvintelor, înţeleg că aceste reguli ale frumosului se aşează la baza relaţiilor şi se
simt bine procedând în felul acesta. Berbecii în această a doua jumătate a lunii noiembrie se
vindecă, îşi limpezesc gândurile, se simt puternici prin schimbul de idei, însă vor căuta să evite
activităţile care îl solicită din punct de vedere fizic. Careul lui Marte cu Uranus le aduce o slăbire
organică printr-o administrare greşită a efortului fizic: fie ridică dintr-odată o greutate foarte mare şi
corpul nu rezistă, fie se apucă de alergat şi în loc să abordeze acest sport gradat, parcurge din prima
seară 20 km după care toată săptămâna suferă de febră musculară.
Bucuriile acestea sunt în general superficiale pentru berbeci şi prin conţinut sau direcţie, dar
și prin profunzimea sentimentelor pe care le-au abordat anterior şi pe care nu au dorit să le
împărtăşească celorlalţi. Berbecul se simte jenat de faptul că trebuie să se dezică de metodele
afective pe care le-a abordat anterior sau de persoanele cu care a realizat un schimb de sentimente.
Trecerea lui Lilith în Fecioara spre finalul lunii îi îndrepta pe berbeci către sentimentul
datoriei. Se tem însă că disimulându-şi aceste sentimente s-ar putea să le risipească, să le piardă sau
să le uite definitiv şi împreuna cu această uitare să se desprindă total de persoanele care ar merita
mai mult din partea lor. Cu cât se simt mai îndatorați faţă de această scenă, cu atât mai mult devin
îngrijorați sau mai temători faţă de posibilele situaţii care ar putea să vină în viitor şi care să îl
împlinească, de asemenea, din punct de vedere afectiv. Din punct de vedere profesional poziţia lui
Lilith în casă a VI-a aduce compromisuri la locul de muncă, şantaj, subminarea poziţiei sociale sau
boli profesionale.
Chiar dacă berbecii nu se tem de lucrurile , este important să fie atenţi la acest lucru pentru
că de această dată Chiron nu mai este retrograd, iar din casa a XII-a îl îndeamnă pe berbec să ţină
cont de intuiţiile pozitive pe care le are, nu de acelea care îl înspăimântă. Nu va împărtăşi celorlalţi
din toate aceste lucruri sau dacă va fi constrâns să povestească, va spune altceva, va minţi sau va
spune în aşa fel încât interlocutorul să nu înţeleagă.

DECEMBRIE
Putere de influenţă. Cercetare. Susţinere. Uz de inteligenţă. Sentimentele sunt răvăşite.
Consum plăcut. Devin justiţiari. Tipul superior nu se răzbuna. Se simt pedepsiţi. Insatisfacţii.
Reducerea prieteniilor la nivelul strictelor necesităţi. Nevoie de înţelepciune. Neîncredere.
Utilizarea forţei spre înţelepciunea de viaţă. Educaţie.
În decembrie berbecii au putere din punct de vedere social. Deviza generală a acestei luni
este cea dată de utilizarea forţei, însă pentru ei această forţa va veni în special din casele IX şi XI.
Marte va trece în Vărsător, adică în casa a XI-a pe 5 decembrie şi asta înseamnă că în primele 5 zile,
până când se vor produce aceste evenimente, berbecii vor fi în continuare preocupați de stabilitatea
lor profesională. Simt însă că ceva se întâmplă şi că este din nou nevoie să facă apel la un personaj
important însă nu-l identifică, nu ştieu precis care este persoana aceea, ci se află în căutări. După 5
decembrie vor simţi că toate lucrurile sunt îndreptate în favoarea lor, că sunt susţinut, că au putere,
că au idei, că sunt inspirati şi că pot din nou să facă faţă unui efort fizic. Nu va mai conta că
sentimentele sunt trimise la colţ sau că sunt încurajaţi să participe la tot felul de activităţi care nu
durează. Le va face plăcere această formă de distracţie şi pentru că ştiu că au susţinere astrală, că
organismul este puţin mai puternic sau că sunt ajutaţi de cineva din jur să-şi revină de fiecare dată
când obosesc sau sunt loviţi. Planetele din Săgetător trimit către Uranus din Berbec trigoane şi le
trezesc acestora spiritul de aventură. Berbecii au nativ acest simţ al aventurii însă de-a lungul lui
2014 am văzut că multe din evenimentele care s-au consumat le-au diminuat acest talent sau l-au
canalizat într-o direcţie în care berbecul să nu-l poată utiliza.
Acum însă lucrurile stau altfel. Se porneşte de la simple întâlniri de convenienţă, de la
invitaţii neprogramate, de la întâlniri inopinate şi se ajunge la consumarea unor evenimente cu
adevărat plăcute sau încântătoare pentru ei. Însă nicio bucurie nu este completă pentru un berbec
dacă ea nu se finalizează cu o competiţie, dacă nu-şi demonstrează forţa, dacă nu-şi consumă
tensiunea motrică sau dacă nu îl duce foarte aproape de împlinirea unor dorinţe. O parte dintre
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aceste dorinţe sunt plăcute o alta însă, după cum vor vedea începând cu 8 decembrie, sunt justiţiare.
Se întorc la greşelile din august, la abuzurile pe care le-au făcut în prima jumătate a anului, fac o
selecţie pe metodele care s-au dovedit eficiente atunci şi le îndreaptă împotriva celor care i-au
desconsiderat, răzbunându-se.
Sigur, există şi berbeci care dispun de o educaţie suficient de solidă încât să evite răzbunarea
însă chiar şi aceştia începând cu ziua de 10 decembrie, când Venus va trece în Capricorn, vor
considera că termenul de răzbunare este folosit greşit pentru că nu se răzbuna, ci le dau acestora o
lecţie.
Luna decembrie chiar şi prin această componentă generată de trecerea lui Venus în
Capricorn devine un fel de sinteză a întregului an 2014. Singurul element care iese din decor este
retrogradarea lui Jupiter care va tulbura şi mai mult apele lăsând anturajului impresia că berbecul nu
a înţeles mare lucru din ceea ce a trăit, că nu a reuşit să acumuleze în 2014 prea multe lucruri şi
acum încearcă să dea vina pe ceilalţi pentru eşecurile lor. Din 16 decembrie junon va intra în mers
retrograd pe casa iubirii dăruite şi se vor simţi neîmpliniţi sau vor considera că viaţa îi pedepseşte
obligându-i să se mulţumească cu puţin. Retrogradarea lui Junon în general aduce insatisfacţii, dar
atunci când se află pe casa a V-a reduce sfera prieteniilor, menţinându-le doar acolo unde este
absolut necesară convenienţa şi îl îndemna pe berbec să-şi găsească în jur oameni care sunt la fel de
nefericiţi sau nemulţumiţi de propria viaţă, aşa cum sunt ei.
Careul lui Uranus cu Pluton care leagă casele unghiulare a X-a şi I-a, aduc berbecilor
ipostaze neplăcute. Se află în faţa unor întâmplări care se întorc împotriva lor, fie prin deciziile pe
care le au ei fie pentru că acţionează prin totală lipsă de inspiraţie. Acest careu face parte dintr-o
construcţie specială numită Nicovala alături de Soare şi de Mercur în conjuncţie şi, de asemenea,
Chiron. Este nevoie ca Berbecul să fie atent la ceea ce trăieşte în mijlocul lunii decembrie pentru că
este nevoie să extragă din toate acestea o înţelepciune de viaţă.
Nu trebuie însă să ne hazardăm şi să folosim cuvinte pompoase. Înţelepciunea nu se lipeşte
de berbeci pentru că nu-i interesează. Ei prefera să aibă multe amintiri, să trăiască viaţa intens după
cum le dictează adâncul sufletului lor decât să se uite o viaţă întreagă la un singur tablou în care el
şi încă vreo câţiva oameni din jur au fost personaje principale. Fiind din fire o fiinţă activă, va privi
această Nicovală care se consuma în prima jumătate a lunii decembrie ca pe o oportunitate specială.
Nu este cazul însă să se hazardeze prea departe, ci să fie înţelept pentru că Mercur din Săgetător,
spre finalul lunii va fi în careu cu Axa Dragonului şi acolo unde va fi nevoie de încredere în sine, de
siguranţă pe proiectele demarate, berbecul va eşua şi va căuta sprijin în jur fără să-l găsească. Există
sprijin în jur, dar nu pe acest gen de proiecte, există guvernatorul semnului lor în casa a XI-a, a
protectorilor, însă Marte este restrictiv cu unghiurile acum, în decembrie, trimiţând în mod special
un sextil către Uranus şi abia aproape de finalul lunii să trimită un trigon către Capul Dragonului.
Asta înseamnă că destinul le va spune ce să
facă, nu ei aleg, şi această situaţie va fi
destul de neplăcută pentru berbeci.
Este important de amintit din nou
faptul că utilizarea forţei pentru berbeci
trebuie orientată către înţelepciunea de viaţă.
Se pot confrunta în luna decembrie cu tot
felul de situaţii atât de variate şi de intense
încât să fie cu adevărat impresionați, însă
trebuie să fie conştienţi că de cele mai multe
ori roata se întoarce, că dacă doresc să
reediteze anumite situaţii pe care le-au
traversat de-a lungul acestui an, nu înseamnă că destinul este de acord cu metodele pe care le-au
folosit. Au nevoie să fie şi înţelepţi, nu doar exploratori. Au nevoie să dea dovadă de discernământ,
nu neapărat de bogăţie de informaţii sau diversitate în a-şi aminti prin ce au trecut.
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TAUR
MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI

ANGHEL SALIGNY
(19 aprilie/1 mai 1854 - 17 iunie 1925)
Academician, inginer constructor, ministru și pedagog roman
considerat unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea și construcția
podurilor și silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat, unul dintre
întemeietorii ingineriei românești.
Anghel Saligny este
considerat unul dintre pionierii
tehnicii
mondiale
în
proiectarea şi construcţia
podurilor şi silozurilor cu
structură metalică, respectiv
de beton armat, unul dintre
întemeietorii
ingineriei
româneşti.
S-a născut în data de
19 aprilie 1854, în comuna
Şerbăneşti, judeţul Galaţi şi a
murit la data de 17 iunie 1925,
Bucureşti. A urmat primele
clase de şcoală la pensionul de
copii din Focşani, înfiinţat de
tatăl său, Alfred Saligny,
pedagog de origine franceză
din Alsacia, stabilit în
România, apoi a urmat studiile
secundare, la gimnaziul din Focşani şi, ulterior,
liceul în Germania, la Potsdam. Fiind iniţial
atras de astronomie, a frecventat cursurile
Universităţii din Berlin, avându-l ca profesor şi
pe celebrul fizician Hermann von Helmholtz. În
perioada 1870 - 1874, a urmat studiile
inginereşti, la Şcoala Tehnică Superioară din
Charlottenburg, unde erau profesori iluştrii
ingineri Schwedler şi Franzius.
Anghel Saligny a fost un remarcabil
inginer constructor, premergător mondial al
ştiinţei construcţiilor metalice şi de beton armat,
realizator de multiple invenţii şi soluţii unice în
proiectarea şi construirea podurilor şi a
constructiilor industriale, pentru fundaţia
cheiurilor portuare şi a docurilor, precum şi a
silozurilor de grâu prin folosirea prefabricatelor
de beton, toate în premieră mondială.
A proiectat liniile ferate Adjud - Târgu
Ocna, realizând primele poduri combinate şosea şi cale ferată din ţara noastră (1881 1882). A proiectat şi construit numeroase poduri
metalice,
înlocuindu-le
pe
cele
necorespunzătoare. Sprijinindu-se pe invenţii
proprii, construieşte, pentru prima oară în lume,

silozuri din beton armat la
Brăila şi Galaţi. Pe baza unor
invenţii
proprii,
Anghel
Saligny a construit, de
asemenea,
în
premiera
mondială, silozurile din beton
armat, de la Brăila (1888) şi
Galaţi (1889).
Lucrarea sa cea mai
importantă este proiectarea în
1888 şi construcţia între 1890
- 1895 a podului peste
Dunăre de la Cernavodă, care
era, la acea vreme, cel mai
lung din Europa şi printre
cele mai importante poduri
metalice cu deschidere mare
din lume. Proiectul elaborat
de Saligny aducea două mari
inovaţii în construcţia de
poduri: sistemul nou de grinzi cu console pentru
suprastructura podului şi folosirea oţelului
moale ca material de construcţie pentru tabliere
de poduri. La 21 octombrie 1890, în prezenţa
regelui Carol I, era marcată începerea lucrărilor
pentru noul pod. La numai cinci ani de la
începerea lucrărilor, în ziua de 14 septembrie
1895, în prezenţa regelui şi a unei numeroase şi
entuziaste asistenţe, era inaugurat sistemul de
poduri de cale ferată ce traversează Dunărea
între Feteşti şi Cernavodă, proiectat şi construit
sub coordonarea lui Anghel Saligny şi purtând
numele regelui Carol I.
Aşa cum o dovedeşte însăşi împlinirea
unui secol (1895 - 1995) de funcţionare
neîntreruptă, sistemul de poduri de la Cernavodă
este o adevarată operă de artă inginererască, cea
mai grandioasă de acest fel din Europa
continentală la ora construirii sale şi încă multă
vreme după aceea. Podul de la Cernavoda a fost,
la acea vreme, cel mai lung pod din Europa şi
unul dintre principalele poduri metalice cu
deschidere mare din lume având o deschidere de
4.088 m între malul stâng şi cel drept al văii
Dunării. Podul de la Cernavodă, dublat astăzi de
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un sistem de poduri combinate, rămâne cel mai
important simbol al ingineriei româneşti din
perioada de început, examenul său de
maturitate, trecut cu strălucirea dată de
împlinirea secolului de existenţă şi funcţionare
fără
întrerupere.
A fost membru fondator al Societăţii
Politehnice din Bucureşti şi preşedinte al
acesteia în perioadele 1895 - 1897 şi 1910 -
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1911, profesor la Şcoala naţională de poduri şi
şosele, ministru al Lucrărilor Publice, membru
corespondent (din anul 1892), membru titular
(din anul 1897) şi preşedintele Academiei
Române
(1907
1910).
(Surse:http://ro.wikipedia.org/wiki/Anghel_Sali
gny, http://www.studentie.ro)

LUCIAN BLAGA
(9/21 mai 1895 – 6 mai 1961)
Filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar,
academician și diplomat român. Personalitate impunătoare și polivalentă a culturii
interbelice, Lucian Blaga a marcat perioada respectivă prin elemente de originalitate
compatibile cu înscrierea sa în universalitate.
„Lucian Blaga, poet,
dramaturg şi filozof, s-a născut
la 9 mai 1895, în satul Lăncrăm
din judeţul Alba, sat ce poartă-n
nume "sunetele
lacrimei”.
Copilăria sa a stat, după cum el
însuşi mărturiseşte, "sub semnul
unei fabuloase absenţe a
cuvântului”,
autodefininduse "mut ca o lebădă, deoarece
viitorul poet nu a vorbit până la
vârsta de patru ani. Fiu de preot,
Isidor Blaga despre care află de
la fraţii lui că "era de o
exuberanţă şi de o volubilitate
deosebit de simpatică, este al
nouălea copil al familiei, iar
mama lui este Ana Blaga, pe
care autorul o va pomeni în
scrierile sale ca pe "o fiinţă
primară ("eine Urmutter”).
Îşi face studiile primare la şcoala
germană
din
Sebeş-Alba,
urmate
de
liceul "Andrei Şaguna, din Braşov şi de
Facultatea de Teologie din Sibiu (1914-1917),
unde se înscrie pentru a evita înrolarea în armata
austro-ungară. Absolvent (în 1920) a
Universităţii din Viena. În 1919 Sextil Puşcariu
îi publică Poemele luminii, mai întâi Glasul
Bucovinei şi Lamura, apoi în volum. După
terminarea studiilor, se stabileşte la Cluj. Este
membru fondator al revistei Gândirea (apărută
în 1921), de care se desparte în 1942, şi
înfiinţează la Sibiu, revista Saeculum (19421943). Încă din primii ani ai liceului, Blaga se
impune atenţiei colegilor. "La cursuri, îmi aduc
aminte că uimea pe profesori cu originalitatea
răspunsurilor pe care le va da. Şi în vreme ce
clasa-şi îndrepta admiraţia spre muşchii atletici

ai unor colegi, bănuiam în
sclipirea ochilor un joc de
flăcări
deasupra
unei
comori” – îşi va aminti mai
târziu un fost coleg de liceu
al poetului, Horia Teculescu
Amintiri despre Lucian
Blaga, în Ţara noastră,
1935.
În 1910 debutează în
Tribuna din Braşov cu
poezia "Pe ţărm", urmată de
cea intitulată "Noapte" şi
este ales preşedinte al
societăţii
literare
din
şcoală. "Începuse
să-l
pasioneze problemele de
ştiinţă şi filozofie" – atestă
aceleaşi
Amintiri.
Ne
vorbea
despre
planeta
Marte, încerca să ne
dovedească existenţa vieţii acolo. Cu timpul era
pasionat mai mult de problemele filozofice
(Conta, Schopenhauer, Höffding, Bergson). O
lungă perioadă (1926-1939), va lucra în
diplomaţie, fiind, succesiv, ataşat de presă şi
consilier la legaţiile României din Varşovia,
Praga, Berna şi Viena, ministru plenipo-tenţiar
la Lisabona. Îşi continuă activitatea literară şi
ştiinţifică, publicând în tot acest timp volume de
versuri, eseuri filozofice şi piese de teatru.
În 1936 este ales membru al Academiei
Române. Între 1939 şi 1948 este profesor la
Catedra de filozofia culturii a Universităţii din
Cluj, apoi cercetător la Institutul de Istorie şi
Filozofie din Cluj (1949-1953) şi la Secţia de
istorie literară şi folclor a Academiei, filiala
Cluj (1953-1959). După 1943, nu mai publică
nici un volum de versuri originale, deşi continuă
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dă lucreze. Abia în 1962, opera sa reintră în
circuitul public. Inaugurată cu Poemele
luminii (1919), opera poetică antumă a lui Blaga
cuprinde, până în 1943, încă şase volume: Paşii
profetului (1921), În
marea
trecere(1924), Lauda
somnului (1929), La
cumpăna
apelor (1933), La
curţile
dorului(1938), Nebănuitele trepte (1943).
Poeziile nepublicate în timpul vieţii au
fost grupate de autor în patru cicluri: Vârsta de
fier 1940-1944, Corăbii de cenuşă, Cântecul
focului, Ce aude unicornul (volumul Poezii
1962). Poezie de cunoaştere, construită pe
marile antinomii universale (lumină/întuneric,
iubire/moarte, indi-vid/cosmos) şi având ca
temă centrală misterul existenţei, creaţia sa
lirică evoluează dinspre elanurile vitaliste
spre "tristeţea metafizică şi dinspre imagismul
pregnant metaforic spre o simplitate clasică a
expresiei. Dramaturgia, alcătuită din poeme
dramatice, porneşte de la miturile şi legendele
autohtone sau de la evenimente ale istoriei şi
culturii naţionale (Zamolxe (1921), Tulburarea
apelor
(1923), Meşterul
Manole (1927), Cruciada
copiilor (1930),Avram
Iancu (1934), Daria,
Fapta
şi
Învierea (1925), Arca
lui
Noe (1944), Anton
Pann(1965)).
Opera
filozofică este organizată în patru trilogii (a
cunoaşterii, a culturii, a valorilor şi trilogia
cosmologică
(Filozofia
stilului
(1924), Cunoaşterea luciferică (1933),Spaţiul
mioritic (1936), Geneza
şi
sensul
culturii (1937)). Câteva culegeri de aforisme
(Discobolul (1945)) şi eseuri, alături de
memorialistica din Hronicul şi cântecul
vârstelor şi de romanul autobiografic Luntrea
lui Caron, ambele publicate postum, şi
lucrarea Pietre pentru templul meu (1919),
întregesc imaginea uneia dintre cele mai
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complexe personalităţi ale culturii române
moderne.
Crezul artistic al lui Blaga este mottoul: "Câteodată, datoria noastră în faţa unui
adevărat mister nu e să-l lămurim, ci să-l
adâncim aşa de mult, încât să-l prefacem întrun mister şi mai mare. (Pietre pentru templul
meu)
Se stinge din viaţă la 6 mai 1961 şi este
înmormântat în satul natal, Lancrăm, unul dintre
cei mai mari poeţi pe care i-a avut poporul
român şi care vă dăinui veşnic prin operele sale,
care dovedesc puterea geniului românesc.
"Avea în el un farmec ciudat. Întâi
tăcerile lui care erau foarte expresive. Avea, pe
urmă, nişte ochi demonici [ ] Îşi concentra
toată fiinţa în privire. S-a scris despre el că se
iubea foarte mult poate şi pentru că era, în fond,
un timid, un delicat, un introvertit, totuşi, care
era foarte iubit, foarte simpatizat…”
(Şerban Cioculescu, Un poet de talia lui
Blaga n-o să mai fie în România până ce vei
închide dumneata ochii.)
"Sete de lumină – fugă de lumină, sete
de tăcere – aspiraţie la cuvânt, tendinţe
ambivalente constituie mareele, fluxul şi
refluxul acestui univers poetic [ ] Acest tărâm
este un continent al sensibilităţii, al
sufletescului, al spaţiului psihic. Blaga e poetul
animei în veşnică frământare, într-un continuu
efort de autorevelare şi de autodepăşire.
Desigur, nu înţelegem prin anima doar
domeniul trăirilor subiective ale poetului, ci
acela al unor experienţe depăşind această
subiectivitate. Lucian Blaga nu este poetul unor
aventuri existenţiale, ci ale unor experienţe
esenţiale. (Nicolae Balotă, Lucian Blaga, poet
orfic)”
(sursa:
http://www.istoria.md/articol/511/Lucian_Blaga
,_biografie)
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Comunicare. Lecţii de viaţă. Munca devine o prioritate. Stres în zona socioprofesională.
Duritate. Încercări. Evenimentele neprevăzute îi fac nesiguri. Tatonări. Păcăleală din partea unui
asociat. Stres. Trecutul este o mare problemă. Ceea ce au tolerat este speculat de cei din jur. Se tem
de puţin, boală, despărţire. Efort pentru familie. Nevoie de schimbare. Câştiguri mici. Apreciarea
valorilor. Bunul lor devine bun comun. Oportunităţi. Impact major asupra comunităţii. Transformă
duşmanii în prieteni. Salturi spectaculoase. Consolidarea poziţie sociale.
2014 îi încearcă pe tauri la capitolul comunicare. Pentru ei comunicarea înseamnă a învăţa
din experienţele vieţii, a învăţa care sunt lucrurile orientate împotriva lor sau care îi încearcă atât de
mult încât să-i deposedeze de tot ceea ce urmăresc să acumuleze prin voinţă proprie sau prin muncă.
Şi 2013 a avut o componentă periculoasă la capitolul muncă, ei fiind orientaţi către munca de jos,
către ceea ce nu prea le-a convenit sau către relaţii socioprofesionale încordate, periculoase sau
încărcate de un puternic risc. Stresul la locul de muncă va fi activ în primele luni însă el va fi
compensat de puterea lor de a transforma, de a sublima, de a prelucra o informaţie şi de a o prezenta
diferit faţă de forfotul pe care-l aveau în interior. Saturn se află în continuare pe casa parteneriatelor
şi sunt restrictivi sau duri cu oamenii. Insistă mult pe ideea că partenerii socioprofesionali trebuie
să-şi respecte angajamentele, să nu abuzeze de sinceritatea lor, de înclinaţia lor spre muncă. Cu cât
muncesc mai mult cu atât vor fi tentaţi să risipească mai mult ce câștigă, în încercarea de a-şi
redobândi o stare de confort. Ei sunt obișnuiți cu încercările şi cu neprevăzutul sau dacă nu s-au
obișnuit încă atunci se vor arăta familiarizaţi cu acest gen de probleme însă opoziţia pe care, în
continuare, Marte din Balanţă o împlineşte cu Uranus în primele luni ale anului, îi tulbură, îi face
nesiguri faţă de continuitatea acestor complicaţii şi îi îndeamnă să se orienteze către un alt traseu.
Prima jumătate a anului va fi marcată de căutări, de tatonări, de investigaţii sau orientată
către o cercetare amănunţită a planului social. Rezultatul la care ajung până la mijlocul lunii este
acela că au nevoie de libertate de expresie, că ei singuri se compromit ascultând prea mult vorbele
din jur, băgând prea mult în seamă pe făţarnici, pe mincinoşi şi expunându-se prea mult riscului
care vine din partea acestor vampiri energetici sau leneşi care ştiu foarte bine să exploateze temerile
taurilor pentru a-i face să muncească în locul lor. Ţinta taurilor în 2014 va fi una de factură
profesională. Mulţi vor considerăa că, dacă au un serviciu bun, dacă au o stabilitate profesională
atunci şi sănătatea funcţionează altfel şi stresul este diminuată substanţial încât să nu le mai
influenţeze emoţiile şi să nu-i mai tulbure atât de mult.
Trecutul va fi marea probleme a lui 2014. Coada Dragonului se apropie foarte mult de
Uranus şi îi vulnerabilizează pe aceştia, aducându-le în centrul atenţiei tensiuni de factură psihică pe
care nu le-au lăsat în urmă. Trecutul va deveni una dintre cele mai mari probleme ale taurilor în
2014. Ceea ce s-a-ntâmplat îi stânjeneşte, îi nemulţumeşte, îi enervează, le lasă impresia că un lucru
rău pe care l-au tolerat devine o obişnuinţă și urmăresc să se angajeze în demersuri foarte riscante.
Cu cât se ataşează mai mult de trecut, cu cât dictează mai mult evenimentelor viitoare ordinea
desfăşurării după schemele trecutului, cu atât mai mult vor fi sensibil afectaţi sau vulnerabili în faţa
problemelor majore ale vieţii.
În 2014 se vor teme de deposedare, că-şi risipesc echilibrul emoţional, că se vor îmbolnăvi
foarte mult, că-şi vor pierde locul de muncă sau că vor ajunge în situaţia în care nu-şi mai pot
asigura traiul după cum îşi doresc. Ceea ce se întâmplă în 2014 seamănă cumva cu ceea ce li s-a
întâmplat din 2011 încoace, de când Uranus le-a intrat pe casa a XII-a însă există şi o componentă
nouă care îi încearcă acum şi care este legată de familie. Dacă temerile lor sunt legate de stabilitatea
familiei şi dacă ideea de patrimoniu sau de echilibru psihoemoţional include şi familia din care fac
parte, atunci greutatea sa va creşte şi se va simţi îndatorat faţă de aceasta să facă un nou efort. Acest
efort suplimentar, acest „mai mult” îl sperie foarte mult, deoarece simte că nu poate merge mai
departe în felul acesta. Nevoia de schimbare este periculoasă acum pentru că generează modificări
într-o zonă în care el nu poate acţiona.
Câştigurile lui 2014 sunt mici, dar absolut necesare pentru că acum taurii vor învăţa să
aprecieze munca, banul, nu doar în privinţa lor, ci şi în privinţa membrilor familiei sau a

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

299

comunităţii din care fac parte, fără a se mai compara, în privinţa acestui patrimoniu, cu ei. Bunul lor
devine bun comun şi va avea la finalul lui 2014 aceeaşi însemnătate ca munca lor.
Noutatea îl va surprinde în 2014 pentru că în urma transformărilor majore pe care le-a
traversat în prima jumătate a anului se va transforma din iulie încolo în oportunităţi, în deschideri
sau în extinderea cercului de prieteni cu noi membri. Din rândul acestora fac parte vechii duşmani
pe care taurii au reuşit să-i domine, să-i transforme, să-i impregneze cu seriozitatea, cu spiritul lor
practic, cu realismul lor sau cu bunul simţ atât de cunoscut acestor nativi.
Transformându-i în prieteni, taurii se vor simţi mult mai siguri pe relaţiile care au
componenta nesiguranţei foarte evidentă, în sensul că explorând cu aceste persoane o limită
negativă şi întorcându-i pe aceştia în drumul cel bun, se aşteaptă de la ei la o gamă de reacţii atunci
când lucrurile ar putea să iasă de sub control. Fiind persoane realiste au nevoie să ştie clar cum stau
lucrurile şi aceasta componentă este una care le va încânta sufletul şi-i va mulţumi.
Din nefericire finalul lui 2014 îi tulbură mult pe tauri pentru că trecerea lui Lilith în Fecioară
îi expune unor episoade vulgare sau îi duce în postura în care să fie dezamăgiţi de aceşti oameni.
Prietenia, prin transformarea duşmanilor, a ţinut puţin, Frăţia inelului s-a rup şi finalul anului îi
găseşte la fel de dezamăgiţi cum au fost la finalul lui 2013. Din fericire, au mai multă experienţă,
sunt mai puternici, mai motivaţi şi o parte din experienţele lui 2014 le vor folosi în primele luni ale
lui 2015 când vor face salturi spectaculoase într-un timp foarte scurt. Apoi vor reveni la
experienţele lui 2014, gândindu-se că, deşi au fost îngroziţi, temători sau speriaţi de caracterul lor
neprevăzut, le-au fost utile, i-au călit, i-au ajutat să-şi consolideze poziţia socială, i-au mobilizat,
chiar dacă cu greu, să-şi spună punctul de vedere, să se facă remarcati, să-şi câştige, cu mare efort, o
poziţie importantă pe care, începând cu 2015, se vor baza foarte mult.

IANUARIE
Cunoaştere. Progres. Informaţii care să confere un nou statut. Timp pierdut prin întâlniri de
convenienţă. Griji faţă de starea de sănătate. Nevoie de confort. Investigaţie. Nevoie de certitudini.
Se caută independența. Complicaţii în zona profesională. Acuzaţii nefondate. Invidii pe care le
digera greu. Intrigi. Sacrificii pentru viaţa intimă, pentru familie. Unele probleme se inflamează. Se
protejează de răutăţi prin reţinere.
Luna ianuarie vine spre tauri cu o invitaţie interesantă. Sunt orientaţi către a cunoaşte mai
mult, către a înţelege, către a se deschide către o mare bogăţie de informaţii, cu bune şi cu rele, fără
a le separa în stadiul acesta. Separarea lor va veni în alte luni ale anului, după ce axa caselor III-IX
se va mai degaja puţin.
Acum taurii au nevoie de sprijin. Ei colectează informaţii şi speră să le folosească aşa cum
trebuie pe mai târziu, pentru a-şi îmbogăţi patrimoniul personal sau pentru a accede pe o treaptă
socială importantă. În continuare există un marcaj pe casele III-IX, dar şi poziţia Axei Dragonului
pe casele I-VII ceea ce va face din ianuarie şi, implicit, din primele luni ale anului drept luni de
colectare. În stadiul acesta colectam informaţii, dar cu cât ne apropiem de a doua parte a lunii
ianuarie cu atât mai mult aceste informaţii trebuie să-i ofere individului un nou statut. Dacă nu-i
oferă un nou statut devin piedici, iar piedicile acestea se grupează în jurul încercărilor de natură
profesională, acelea pe care taurii le vor explora în special în prima jumătate a anului 2014, prin
tranzitul lung a lui Marte prin Balanţă.
Pentru tauri semnul Balanţei reprezintă locul unde se simt limitaţi, constrânşi, apăsaţi de
răspunderi care nu-i privesc sau orientaţi spre convenienţe care nu fac parte din spectrul
preocupărilor lor. Discuţii interminabile, socializări fără rost sau atitudini de justiţiari nu fac parte
din felul de a fi a taurilor şi tocmai de aceea tranzitul lung a lui Marte prin casa a VI-a le va aduce
griji faţă de starea de sănătate, faţă de vitalitate, dar şi un stres faţă de dorinţele pe care le au.
În ianuarie taurii nu se simt prea norocoşi cu viaţa, nu se pot bucura de ceea ce au în jur,
chiar dacă o parte din informaţiile cu care intră în contact sunt deosebit de importante. Ei privesc
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totul prin confort, iar acest confort cu Marte în casă a VI-a este zdruncinat de limitări, de lipsuri
care îl agasează sau îl scot din ritmul lor.
Întâi de toate, el va dori să ştie care îi sunt prietenii, dar trebuie să fie flexibil cu ei, dacă
trebuie să muncească, dacă trebuie să le ofere informaţii sau dacă trebuie să-i protejeze ori să-i ajute
în demersurile pe care le au. Această relaţionare aduce vieţii profesionale o mare greutate. Ei îşi
selectează cercul de prieteni, devin reci, pentru că aşa privesc ei acum, la acest început de an,
independența. Se arată independenţi selectând cercul de prieteni, supunându-i unor probe
importante sau aducând din nou în discuţie problemele pe care nu au reuşit să le depăşească în timp.
Modul cum vor privi cei din jur problemele trecutului pe care le-au mai abordat cândva constituie
pentru tauri o dovadă. Numai ei ştiu la ce le poate folosi retrăirea acestor situaţii însă pentru ei sunt
importante și dacă nu sunt lăsaţi să facă lucrurile acestea cei din jur vor avea de traversat situaţii
foarte complicate care vor fi marcate de duritate.
A doua parte a lunii ianuarie îi aduce pe tauri în postura de a fi victimele unor intrigi la locul
de muncă ori pe zona socială, dar prin intermediul profesiei ori intrigi care vin dintr-o zonă a
socioprofesionalului şi care va purta argumentul relansării sociale. Cei din jur îl vor observa şi îl vor
vedea altfel pe nativul acestei zodii judecându-l după faptul că a fost prea ascuns, şi-a văzut prea
bine interesul în prima jumătate a lunii ianuarie pentru că, după data de 12 ianuarie, după ce Mercur
va intra în Vărsător, aceştia vor fi ajutaţi pe plan profesional, vor fi remarcaţi, consultaţi, întrebaţi
sau susţinuţi în demersurile lor sociale.
Taurii trebuie să fie conştienţi că
trecerea pe un alt nivel, care se va consuma în a
doua jumătate a lunii ianuarie, şansele care vin
spre ei acum, invitaţiile, propunerile sau
oportunităţile pe care le au, vor trezi prea mari
invidii pentru a-şi permite luxul de a se bucura
în linişte sau a-şi face planuri pe baza micilor
realizări care vin spre ei acum. Aceste intrigi
vin cu mesajul relaţiilor complicate şi indicat ar
fi să nu trateze cu indiferenţă toate aceste
lucruri pentru că, în timp, ar putea să genereze
alte situaţii conflictuale pe care taurul să nu le
poată rezolva.
Finalul lunii ianuarie îi aduce pe tauri în
postura de a fi importanţi pentru comunitate sau
pentru ei înșişi în consonanţă cu intenţiile pe
care le-au avut la începutul lunii. Dacă au
urmărit să ocupe o funcţie, vor primi promisiuni că o vor ocupa sau dacă au urmărit să capteze
atenţia celor din jur, a comunității sau să se remarce din grupul de apartenenţă, spre finalul lunii
sunt remarcaţi, sunt clarificate anumite situaţii legate de imaginea lor sociala sau sunt invitaţi să
pună umărul la construirea unui edificiu social important. Când vine vorba de muncă sau de a ridica
un edificiu un taur întotdeauna se va gândi ce va avea de câştigat din toate acestea. Dacă i se
propune un câştig personal, dacă numele sau va fi scris la baza acestui edificiu sau dacă familia sa
va avea un important beneficiu din munca asta, atunci taurul va face sacrificii, va ignora toate
intrigile care îl consumă în aceasta zona a muncii, va îndura chiar autoritatea unui asociat care îi
arăta pe faţă că îl foloseşte pentru cunoştinţele sau puterea sa de muncă. Va rezista în faţa acestor
încercări pentru că beneficiul pe care îl are în urma acestei munci este ceea ce-l mulţumeşte şi-l
încântă foarte mult.
Aceasta este, de altfel, şi cheia unei reuşite rapide însă taurii ar trebui să fie conştienţi că
problemele trec într-o altă etapă, devin mult mai mari sau mai greu de rezolvat dacă au prea mari
aşteptări de la alţii. Nu trebuie să se ascundă, trebuie să fie reținuți cu informaţia, să nu ofere oricui
şi oricum, să nu considere că dacă fac parte dintr-un grup şi se discută despre politică, ciocolată sau
despre starea proastă a drumurilor trebuie să spună tot ce ştiu despre asta. Dacă sunt liniştiți
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ponderaţi şi dacă îşi ascultă intuiţia atunci finalul lui ianuarie vine cu o nouă protecţie, cu
evenimente neaşteptate care îi încântă foarte mult pentru că le lasă impresia că până la urma ceea ce
ştiu, le este folositor, iar oamenii din jur sunt recalcitranţi, duri pentru că nu au privilegiul de a
deţine ceea ce deţin ei acum. În cazul de față avem de-a face cu tauri înţelepţi care devin stâlpi ai
înţelegerii ai cunoaşterii şi pe care se va pune multă bază în finalul acestei luni.

FEBRUARIE
Orgolii. Abuzează de stabilitatea grupului. Aşteptări prea mari din partea anturajului. Se
ascund pentru că se simt vulnerabili. Inspiraţie. Îşi doresc o schimbare majoră. Greşeală prin
depăşirea atribuţiilor. Sancţionează o minciună şi pierd în imagine. Apel la credinţă. Culpă pe
dorinţe. Risipa este un indicator al faptului că au pornit pe o cale greşită. Apel la o autoritate.
Intrigi. Le este răstălmăcit mesajul.
Luna februarie vine către tauri cu tentaţia orgoliului. Se simt prea puternici pe informaţiile
pe care le au, pe autoritatea pe care le-o oferă funcţia, statutul sau privilegiile pe care le au din
partea unor persoane încât vor face abuzuri. Se vor arăta indignaţi de faptul că nu au colegi harnici
în preajmă, că cei din jur nu ţin pasul cu ei şi, ca de fiecare dată, trebuie să muncească mai mult
decât alţii sau să se preocupe mai mult decât alţii pentru stabilitatea grupului de apartenenţă sau a
demersului în sine. În realitate, au mari aşteptări de la anturaj.
Prin această atitudine ei arată că mediul afacerilor, funcţia de subaltern pe care o au faţă de
cei puternici sau relaţiile de colaborare cu colegii de serviciu sau cu membrii comunităţii pe motivul
câştigului material sau a construirii unui edificiu constituie o prioritate a vieţii lor. În realitate, el îşi
ascunde sentimentul de vulnerabilitate, ascunde că se teme de neprevăzut, pentru că a văzut, din
2011 de când Uranus a trecut pe casa XII-a că viaţa conţine nenumărate surprize pentru el şi nu
trebuie să o provoace.
Acum, însă, se arată curajoşi. Sunt impulsionaţi de anumite personaje din anturaj sau de cei
de care îi leagă o frumoasă prietenie. 3 februarie când Mercur va fi în trigon cu Capul Dragonului îi
va face pe tauri inspiraţi. Mercur este deja în Peşti pe casa a XI-a şi împlinind acest trigon cu Capul
Dragonului care se apropie de finalul tranzitului sau prin zodia Scorpion (Axa Dragonului în
varianta mediană, cea care se referă la dimensiunea terestră a vieţii, are întotdeauna mers retrograd)
şi apropiindu-se de Marte, îi încearcă pe aceştia cu dorinţe neobişnuite. Informaţiile pe care le deţin
le consumă pentru a-şi îndeplini dorinţe, însă aceste dorinţe, după cum am văzut în ianuarie, sunt
coordonate de griji materiale care vin dintr-o zonă a muncii. Îşi doresc un alt loc de muncă, o altă
echipă cu care să colaboreze, un alt şef, îşi doresc o altă ţară, alţi bani să-şi cheltuiască în
demersurile lor, îşi doresc să schimbe substanţial lucrurile şi consideră că îndeplinirea acestor
dorinţe reprezintă o dovadă a faptului că sunt liberi. Taurii în 2014 nu sunt liberi însă în februarie
gustă puţin din ceea ce ar însemna limita maximă a libertăţii pe care şi-o pot permite. Axa Casei IIIIX este în continuare accentuată de opoziţia lui Jupiter cu Pluton, iar asta înseamnă că sunt
avertizaţi să nu-şi depăşească prea mult atribuţiile, să nu pună preţ pe informaţiile lor în detrimentul
celorlalţi pentru că eroarea de judecată, această confuzie a cunoaşterii se întoarce împotriva lor şi
prietenii sau asociaţii care le vin din această zona a muncii se vor transforma la finalul lui ianuarie
în adversari, ceea ce va fi extrem de neplăcut pentru ei.
Dacă în relaţia cu protectorii sau cu o anume autoritate socială taurii se simt înnobilaţi,
puternici, gustând puţin din libertate, relaţiile cu fraţii, cu surorile, relaţiile cu ceea ce înseamnă
grupul de apartenenţă sau cu persoanele care lucrează în domeniile conexe domeniului său, vin cu
greutăţi asupra taurului, cu minciuni, cu făţărnicii, cu prefăcătorii sau cu intrigi care îl vor epuiza
şi-l vor transforma într-un personaj negativ printre asociați.
Taurii vor miza foarte mult pe informaţii pe care le-au acumulat deja pentru că luna
februarie le aduce un neastâmpăr. Nu au timp să studieze, nu se pot linişti, nici somnul nu este aşa
cum a fost până acum, iar zona credinţei îi va speria foarte mult cu sancţiuni pe care ar putea să le
primească prin încălcarea anumitor reguli morale. Nu sunt acum atenţi la conduită, nu-şi amintesc
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toate etapele pe care trebuie să le urmeze şi consideră că, de dragul libertăţii de care nu au mai avut
timp, trebuie să mai încalce şi nişte reguli. Astfel, se simt vinovaţi de dorinţele pe care le au, iar
viziunea de ansamblu îi epuizează.
O parte dintre cei născuţi în Taur se întorc la restricţiile de altădată. Aceştia sunt indivizii
care au cedat în fața minciunii, care s-au lăsat acaparaţi de aparențele lucrurile sau de indivizii care
se erijează în lideri de opinie. Fie că au mers la spovedanie, fie că au urmărim întâmplător o
emisiunea la tv. sau pur şi simplu o informaţie din această zonă a spiritualităţii, a moralităţii sau a
tradiţionalului le-a ajuns în preajma le-a captat atenţia şi i-a făcut să se simtă vulnerabili pe o
judecată. Judecata în februarie are conotaţii periculoase pentru tauri pentru că îi încarcă de inhibiţii
şi îi îndeamnă către acţiuni din care nu se aleg cu nimic. În felul acesta, risipa este un indicator al
faptului că au cedat unei tentaţii sau că au fost păcăliţi. Taurii în general nu se simt liberi. Au griji,
sunt tot timpul frământaţi de perspectiva lucrurilor sau de stabilitatea lor emoţională, socială în
raport cu o autoritate. Ne referim aici la caracterul vulnerabil al trăirilor care au raporturi intense cu
societatea pentru că religia nu se mai referă de mult timp la evoluţia spirituală sau la Dumnezeu, ci
se referă la o anumită autoritate morală în plan social. Taurii care sunt purtătorii unui mesaj spiritual
important vor transcede aceste limitări şi vor depăşi ruşinea sau vina că au încălcat anumite reguli.
Ei ştiu că regulile sunt făcute de oameni şi a le încălca înseamnă a alege între oameni, nu a
desconsidera umanitatea.
Acesta reprezintă şi imensul avantaj de care beneficiază taurii în februarie, acela de a face
apel la reguli, la autorităţi care depăşesc cadrul puterii în care activează acum. Dacă sunt foarte
implicaţi la nivelul comunităţii locale, atunci să se adreseze unei autorităţi superioare, centrale, iar
dacă sunt implicaţi, fără o ţintă anume în activităţi sociale, atunci trebuie să facă obligatoriu apel la
o autoritate spirituală, una care să nu fie dată de un statut lumesc, de o funcţie, de privilegii din
această lume.
Finalul lunii februarie îi expune unor intrigi. Există pericolul ca anumite informaţii pe care
ei le oferă să fie răstălmăcite, tocmai de aceea sunt invitaţi să îşi ia măsuri de precauţie, să fie
prudenţi, aşa cum de felul lor sunt şi să-şi pregătească ipostaza finalului lunii februarie cu o
protecţie.
Nu trebuie să se bazeze foarte mult pe judecata lor, pe starea de fapt a lucrurilor, pe bunul
simţ social pentru că Mercur va fi retrograd cea mai mare parte din luna februarie într-o poziţie
delicată a cerului astral rezervat acestei zodii şi aşteptându-se ca cineva din jur sau poate
comunitatea să reacţioneze în virtutea regulilor de bun simţ, în virtutea unei normalităţi, s-ar putea
să fie dezamăgiţi. Dacă nu ţin cont de aceste lucruri finalul lui februarie vine spre tauri cu despărţiri,
dezamăgiri dureroase.

MARTIE
Familia este punctul vulnerabil. Confirmări. Legiferare. Ceea ce este oficial este lovit de
întârziere. Caută confortul. Revendicare. Duritate. Cer clarificarea situaţiei. Asocieri cu oameni de
proastă factură. Schimbări prin solicitări hotărâte. Durabilitate plătită foarte scump. Parteneriate
riscante. Mustrare. Problemele vin din intimitate. Planuri care vor fi urmărite tot anul. Noroc prin
obiectivitate, prin echidistanță.
În luna martie taurii descoperă că şi-au neglijat viaţa de familie chiar şi atunci când, în mod
paradoxal, şi-au dorit să o protejeze. Martie este luna în care Lilith trece din Rac în Leu, adică trece
din casa comunicării în casa familiei. Familia devine timp de 9 luni elementul vulnerabil, punctul
cel mai dureros şi locul de unde le pot veni tot felul de probleme pe care să le rezolve foarte greu
sau pe care nu vor putea să le soluţioneze oricât de multe eforturi ar depune în sensul acesta.
De asemenea, martie este şi luna în care Axa Dragonului trece de pe axa Taur-Scorpion pe
Berbec-Balanță, adică de pe casa parteneriatelor, pe casa muncii. Cumva taurii se simt pregătiţi
pentru această schimbare importantă de registru pentru că în primele două luni ale anului s-au
preocupat mult de muncă, mai mult constrânşi de natura de fapt a lucrurilor, de nevoie, care au venit
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din comunitate şi care au găsit în personalitatea taurului un loc prielnic. Acum situația se
transformă. Nu mai sunt invitaţi să facă anumite lucruri, nu mai sunt implicaţi în activităţi cu titlul
de colaborator sau voluntar, ci muncesc cu acte în regulă.
Din nefericire, descoperă că prin acest gen de colaborări scoase la lumină, aduse într-o zonă
oficială, au limitări pe care nu vor putea să le rezolve repede. Marte va intra în mers retrograd şi
prin acest mers pe casa muncii le va aduce probleme de retribuire bănească, adică dacă până acum
erau voluntari de bună voie, acum ar putea să fie voluntari cu acte în regulă. În martie se implica în
relaţii secrete şi nu fac acest lucru de dragul stabilităţii familiei, ci de dragul unui confort personal.
Devin vulnerabili în faţa celor care le exploatează plăcerile intime sau o anume vulgaritate
convingându-i că explorând aceste aspecte adânci ale fiinţei dovedesc că sunt liberi.
Căutarea adevărului, deviza lunii martie, vine spre tauri cu atitudini revendicative, se
asociază cu cei care şi-au făcut un obicei în a se arată nemulţumit faţă de comunitate şi devin şi ei,
asemenea celor cu care se asociază, purtătorii acestui mesaj. Este un element vulnerabil pentru tauri
deoarece aceştia, în general, îşi controlează pornirile şi nemulţumirile pentru că sunt conştienţi că
odată deschisă Cutia Pandorei, adică odată ce se tulbură, se stăpânesc foarte greu.
Conjuncţia lui Uranus cu Junon pe casa a XII-a îi aduce pe tauri în postura de torţionari, însă
nu-şi doresc acest lucru. Ei îşi doresc să se clarifice situaţia lor, să se bucure, să aibă parte de linişte
în viaţa personală, să fie şi ei privilegiaţi sau apreciaţi la locul de muncă şi, punând întrebări sau
cerând, să se facă dreptate se asociază cu oameni de proastă factură sau se implica în demersuri pe
care nu trebuie să le ducă la bun sfârşit acum, în această lună. Ei ştiu însă că odată ce s-au pornit nu
se mai pot opri şi acest demers revendicativ produce schimbări foarte importante în viaţa lor şi vor
face în aşa fel încât, începând cu aprilie, lucrurile să fie complet schimbate faţă de cum au fost până
acum.
În felul acesta, înţelegem că lună martie este pentru tauri o lună de graniţă. Ceea ce reuşesc
să obţină acum va fi durabil, însă preţul pe care îl vor plăti va fi unul foarte mare. Marte, mergând
înapoi pe casa muncii, se apropie foarte mult de împlinirea careului cu Pluton de pe casa gândirii
superioare, iar asta înseamnă că soluţiile pe care doreşte taurul să le implementeze sau pe care le
caută prin aceste întrebări ori prin solicitările pe care le adresează comunităţii se întorc împotriva
lui. Comunitatea nu are nevoie de adevărul pe care îl caută şi, poate, nici lui nu-i va folosi adevărul
în forma în care îl solicită acum. Există însă şi beneficii din toata această ecuaţie. Pentru că află mai
multe despre oamenii cu care colaborează, despre natura postului pe care-l ocupă, despre
compromisurile pe care trebuie să le facă la locul de muncă, află multe și despre riscul
parteneriatelor în care se implica acum şi vede care este preţul libertăţii pe care o caută.
Finalul lunii martie devine unul apăsător pentru taur, dar în acelaşi timp şi unul încărcat de
putere. Se interiorizează foarte mult pentru că cineva din anturaj le atrage atenţia asupra
comportamentului, le aminteşte de felul lor de-a fi, se arată miraţi de faptul că şi-au ieşit din fire şi
că nu se mai opresc, iar acest avertisment constituie scânteia de iluminare pentru taur deoarece ei se
simt foarte bine în liniştea sufletului lor, adică în intimitate.
Cei care intervin cu acest rol tonic pentru tauri nu trebuie să fie şocaţi dacă li se răspunde cu
o replică tăioasă. Faptul că spun este suficient pentru că taurii reţin şi având un mod mai lent de a
reacţiona, de a gândi sau de a se adapta unor condiţii, vor înţelege la ceva timp după consumarea
evenimentului ceea ce înseamnă că intervenţia exterioară le va face un imens bine.
Întorşi către viaţa intimă ei află adevărul pe care-l căutau în afară. În familie sunt problemele
cele mai mari, nu în societate. În propria fire, în adâncul sufletului sau în corpul său sunt problemele
pe care trebuie să le rezolve, nu în comunitate. Nu va face nicio schimbare spectaculoasă la finalul
lunii martie, decât în sfera deciziilor. Va gândi lucruri pe care va urmări tot anul să le pună în
aplicare şi acest lucru va lua înfăţişarea unei selecţii negative. Prin această selecţie negativă vor
dovedi că deţin controlul asupra propriei vieţi şi nu le stă în fire lor să fugă din faţa problemelor, dar
nici să se ia de piept cu toată lumea.
În general, taurii sunt firi paşnice şi dacă se află în faţa unor situaţii neprevăzute preferă să
se oprească, uneori să bată în retragere, dar nici într-un caz să se lase în voia riscului. Ajunşi acum,
la finalul lunii martie, cu Soarele pe casa a XII-a, taurii se reîntorc la starea lor firească, a ceea de
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introspecţie, de analiză, de observaţie de judecată. Ajungând în punctul acesta realizează ce greşeli
au făcut în ianuarie şi februarie, realizează că acestor parteneriate le-a acordat prea multă
credibilitate şi prin selecţia pe care o fac acum reuşesc să atribuie fiecărui partener de dialog său
partener de muncă rolul pe care-l au în mod real. Doar aşa se simt victorioşi şi doar aşa simt că
norocul îi curtează.

APRILIE
Trec uşor cu vederea greşelile celorlalţi. Mulţumire. Sublimare. Transcendere. Sunt
mulţumiţi cu ceea ce au. Pericolele vin din zona muncii sau a sănătăţii. Întoarcere la credinţă.
Protecţie prin izolare. Orgoliile îmbolnăvesc. Compromisul enervează. Liniştea a fost plătită
scump. Recunoaştere. Sunt nemulţumiţi că sunt constrânşi să-şi neglijeze familia. Poftele îi scapă
de frică. Retrospectivă. Discernământ. Consiliere profitabilă.
În luna aprilie taurii lasă impresia că iartă foarte uşor ceea ce li s-a întâmpla până acum şi că
ţinta preocupărilor lor, ţinta activităţilor cu caracter social este îndreptată către această stare. În
realitate, ei sunt constrânşi să treacă cu vederea pentru că şi-au construit episoadele sociale de o aşa
maniera încât nu au cum să meargă mai departe în felul acesta. Iertând, supravieţuiesc, nu pierd şi
nu recuperează nimic, ci se menţin pe linia de plutire pentru că vor considera că aşa sunt oamenii şi
cu ei trebuie să lucreze în felul acesta. Ei nu ştiu că, de fapt, iertarea reprezintă elementul cel mai
important al acestei luni şi beneficiind de conjuncţia lui Uranus cu Junon, adică asocieri
neobişnuite, pe casa a XII-a se află, de fapt, în legătură cu o energie extrem de interesantă. Aici nu
este vorba despre relaţii între oamenii, ci de relaţii între energii. Ei pot lucra acum cu noţiuni
profunde, cu sufletul în aşa fel încât să găsească echivalent psihoafectiv la toate problemele cu care
se confruntă. Ei vor spune că se simt bine în căldura căminului, că le place sărăcia în care trăiesc ori
că sunt cu adevărat mulţumiţi cu cât au, chiar dacă până acum comportamentul lor din primele trei
luni ale anului a spus altceva. Trebuie să fie crezuţi pentru că energiile cu care lucrează sunt greu
sau deloc explicabile, ele venind dintr-o zonă în care astrologia nu poate ajunge şi, deci, trebuie
folosite alte instrumente de observare sau cunoaştere.
Accentuarea caselor XI şi XII, din punct de vedere psihoafectiv, îi aduce pe tauri în posturi
finale, terminale. Sunt încântați sau mulţumiţi cu viaţa lor, chiar dacă ea nu a fost schimbată în
puncte esenţiale şi consideră că mult mai important pentru ei este să se ocupe de patrimoniul
personal, de ceea ce simt şi trăiesc, de ceea ce au, decât să schimbe lumea. În aprilie nu-şi vor mai
dori să schimbe lumea, ci îşi doresc să se întărească poziţia lor şi să poată integra în modul cel mai
potrivit, adecvat sau corect ceea ce simt şi trăiesc în raport cu comunitatea.
Faptul că reuşesc să se menţină în această zonă a purităţii sufleteşti nu înseamnă că nu-i
protejează de pericole. Pericolele vin, de asemenea, din aceeaşi zonă a muncii, vin din zona stării de
sănătate care, am văzut din lună martie, de când Marte a intrat în mers retrograd, a fost din ce în ce
mai mult afectată. Acum, prin faptul că Marte li se opune lui Junon şi lui Uranus, apar probleme de
natură neuromotorie sau probleme cu membrele ori tulburări de excreţie. Fie organismul nu-şi mai
poate elimina toxinele, fie o problemă ce ţine de reglarea termică a corpului le dă peste cap întregul
organism.
Mulţi dintre cei născuţi în zodia Taur se întorc acum spre credinţă, se întorc spre valorile
spirituale şi îşi propun ca viaţa lor să se desfăşoare în direcţia aceasta. Există şi tauri care nu au
preocupări de genul acesta şi energia liniştii şi a iertării este tradusă de ei prin plăceri personale. Îşi
aleg oamenii cu multă atenţiei şi cu ei îşi explorează tot felul de bucurii personale pe care nu doresc
să le împărtăşească celorlalţi, asta şi pentru că au văzut care le este atitudinea lor sau ştiu la ce se
pot aştepta de la ei. În continuare, faţă de comunitate, taurii sunt vulnerabili şi izolându-se,
detaşându-se de ceea ce se întâmplă în comunitate, se simt protejaţi şi, prin această protecţie, se
refac.
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Există însă şi tauri care nu înţeleg iertarea, care sunt atât de tulburaţi, atât de răniţi în
orgoliile lor încât nu cunosc această noţiune pentru că nu au dorit să o exploreze. Aceştia, începând
cu 7 aprilie, când Mercur va intra în Berbec, se vor arăta iritaţi că trebuie să ierte pe cineva sau că
trebuie să facă un compromis. În felul acesta, ei nu se află în extaz, aşa cum se află fiinţele
superioare născute în acest semn, ci în agonie. Pentru ei munca reprezintă acum o dovadă de
greutate sau chiar sunt puşi să muncească în condiţii grele pentru a descoperi motivul iertării sau a
vedea că, întotdeauna, pentru orice pește, există un peşte mai mare, adică întotdeauna va exista o
problemă mult mai mare decât aceea pe care o considerăm limita rezistenţei.
După 20 aprilie, cu Soarele, Junon şi Mercur pe semnul lor, taurii se simt puternici, însă se
află în faţa altor încercări. Sunt căutaţi de cei din jur, sunt întrebați, sunt consultaţi, recomandările,
sfaturile sau observaţiile lor sunt luate în considerare mult mai mult decât s-a-ntâmplat până acum,
înţelepciunea lor de viaţă devine un etalon pentru cei din jur încât ei sunt din nou traşi către
comunitate. Au avut puţin răgaz pentru linişte, însă această ieşire la rampă în postura de lider sau
latifundiar le place foarte mult taurilor pentru că îi încântă şi le conferă stabilitate în glorie.
Mulţi tauri spun că asta au căutat şi că până la urma li s-au recunoscut meritele sau eforturile
pe care le-au depus, însă ei, prin aceasta, îşi neglijează viaţa intimă, familia sau, mai rău, îşi spun
intimităţile în public, amestecând printre sfaturile de bun simţ sau înţelepciunile de viaţă care
vizează profesia sau observaţii asupra comportamentului oamenilor şi elemente de factură
personală, intimă care nu ar trebui să fie scoase din locul unde au fost trăite. Greşind, se întorc la
suferinţele primelor luni ale anului și se simt înrobiţi, se simt loviţi de pofte neobişnuite pe care şi le
explorează în dorinţa de a scăpa de teamă, grijă sau nemulţumire.
Finalul lui aprilie este greu pentru tauri tocmai pentru că li se cere să pună la dispoziţia
celorlalţi elemente pozitive care în timp nu vor fi apreciate. Saturn din Scorpion, care i-a tot încercat
pe tauri şi în 2013, face acum o retrospectivă a perioadei cuprinsă între octombrie 2012 şi aprilie
2014, punându-i în faţa unui discernământ obţinut cu mare efort şi consum. Cei care până acum au
neglijat această latură a personalităţii vor refuza munca, vor trăi numai din consiliere ori explorând
beneficii pe care le au din recompensele primite pe muncile anterioare. Este o ipostază de consum şi
trebuie să fie conştienţi că aceasta nu va ţine la nesfârşit.

MAI
Redresare. Nemulţumiri legate de recunoaştere socială. Griji legate de sănătate.
Discernământul este la baza unui edificiu impresionant. Încredere pe comunitate. Revendicare.
Criză. Surprindere în faţa unor schimbări bruşte. Precipitare. Vor să probeze tărie de caracter.
Problemele ridicate sunt importante pentru comunitate. Utili pentru grupul de apartenenţă. Merite
prin apel la trecut. Nevoie de obiectivitate.
Luna mai vine pentru tauri cu o redresare a lucrurilor. Pentru ei deviza acestei luni
(limpezirea lucrurilor) înseamnă redresare însă acest lucru nu se va petrece de la începutul lunii, ci
undeva în a doua parte a lunii, după 20 mai, când Marte îşi va reveni din mersul retrograd. Până
atunci se vor confrunta cu probleme la locul de muncă, cu probleme de sănătate, cu tulburări de
cuget, cu nemulţumiri legate de faptul că nu sunt apreciaţi pe măsura implicării lor, că nu li se
răspunde în modul în care se aşteaptă sau că mesajul lor nu este înţeles în modul adecvat. Ei
neglijează faptul că 2014 îi îndeamnă, aşa cum s-a întâmplat și pe finalul lui 2013, să înveţe cum să
trăiască cu puţin, în suferinţa ori într-un mediu agresiv. Luna mai vine cu exemple clare în sensul
acesta, mult mai clare decât s-a-ntâmplat până acum pentru că Soarele şi Mercur sunt pe semnul lor
şi beneficiază de poziţia lui Junon, de asemenea, în semnul lor îndemnându-i să accepte pierderile
colaterale, să se consume într-o direcţie pozitivă şi să considere că doar acesta este lucrul care
trebuie învăţat. În realitate, pentru că lucrurile se consuma mult mai tare, pentru că avem pe cer o
cruce cosmică pe semne cardinale care ocupă două case de comunicare, de cunoaştere şi două de
sănătate, de muncă, problemele lunii mai se vor localiza în zona discernământului. Este adevărat,
altă lună a anului 2014 se ocupă ca deviză generală de această trăsătura, însă taurii sunt invitaţi în
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mod special să dea dovadă de discernământ şi nu oricum, ci în momentul în care doresc să clarifice
anumite situaţii, în momentul în care cer limpezirea lucrurilor. Când vor ca lucrurile să fie mult mai
clare, să fie retribuiţi, să primească, ajung în situaţia în care să fie clar şi acesta este momentul în
care trebuie să dea dovadă de discernământ pentru că pun bazele unor edificii care trebuie să fie
corecte ca să fie şi durabile. Dacă se grăbesc acum, deşi nu le stă în fire, dacă se simt constrânşi de
comunitate sau dacă au prea multă încredere în ceea ce se întâmplă în comunitate, considerând că
acolo unde lor le va scăpa ceva comunitatea va repara, atunci vor greşi. Au nevoie să judece
lucrurile în detaliu, în profunzime, atunci când cer clarificarea lor. Sunt, astfel, încurajate orice
metode de verificare, evaluare, control, de legiferare, însă ele produc efecte durabile doar dacă sunt
menţinute în sfera discernământului.
Cu excepţia acestor elemente pe care le-am indicat, luna mai este bună pentru tauri, în
special până pe 10, pentru că le aduce şi un caracter revendicativ care îi avantajează. Dacă în luna
martie, retrogradarea lui Marte i-a făcut vulnerabili în zona muncii sau în privinţa sănătăţii, acum
simt că-şi cunosc problemele, durerile sociale, acum sunt în temă cu probleme care îi vizează şi s-au
adaptat. Lucrurile ar putea în această privinţă să treacă printr-o uşoară criza în preajma zilei de 20
mai când Marte va reveni la mersul direct şi când vor trebui să se obişnuiască nu cu ingerarea
tratamentului zilnic, ci cu alimente sănătoase pentru că se vor vindeca.
Chiar dacă luna mai îi avantajează pe tauri, ei trebuie să fie conştienţi că lucrurile nu vor fi
simple. Această limpezire a lucrurilor îi duce şi spre o anume agitaţie care nu le este deloc
familiară. În general, nu sunt obişnuiţi să facă lucrurile rapid, dar, atunci când sunt constrânși le fac
așa, se consumă foarte mult sau au la bază o tensiune internă foarte puternică. În mai, Mercur se
deplasează foarte repede, tranzitând prin două zodii (Taur şi Gemeni), iar asta înseamnă că judecata
lor va trece foarte repede prin mai multe stadii, ca şi cum se grăbesc să ajungă din nou la starea la
care au fost la începutul anului 2014, când au traversat o accentuare a caselor III-IX.
De această dată, chiar dacă asta este intenţia lor, starea de fapt a lucrurilor este alta. Oamenii
sunt altfel, instrumentele sunt altele şi parteneriatele sociale, care până acum au trecut prin criză
sunt şi ele diferite de ceea ce traversau taurii la începutul lui 2014. În realitate, ei vor să treacă prin
aceleaşi situaţii ca la începutul lui 2014, dar cu alţi oameni pentru că sunt atât de siguri pe ceea ce
au învăţat până acum, lucrurile le sunt atât de clare, sunt atât de lucizi în privinţa problemelor de
factură socială sau de factură internă, încât vor să-şi probeze tăria de caracter, vor să învingă un
adversar sau să depăşească probleme, confruntându-se din nou cu ele. Nu vor mai avea timpul
necesar să procedeze în felul acesta pentru că Venus le va intra în semnul lor la finalul acestei luni
şi ceea ce-şi programează acum, în luna mai, va rămâne în stadiul de plan.
Luna mai devine spectaculoasă pentru tauri pentru că acum ridică probleme pe care
comunitatea trebuie să şi le rezolve, triunghiul regal care se construieşte între Jupiter, Saturn şi
Chiron, care leagă case importante pentru devenirea individuală (casele III, VII şi XI) îi ajută pe
indivizi să se asocieze cu oameni care să-i motiveze spre a se ridica din punct de vedere social. S-ar
putea ca acest progres să nu fie spectaculos pentru ei ca fiinţe individuale, ci să fie spectaculos
pentru comunitatea din care fac parte, ei împlinind o altă etapă, aceea care s-a consumat în aprilie
când au fost evidenţiaţi, când recomandările sau înţelepciunea lor de viaţă a fost importantă pentru
comunitate.
În felul acesta, taurii descoperă că prin obiectivitate devin mai puternici şi pot să-şi extragă
din trecut beneficii reale, nu închipuite. Venus, trecând prin Coada Dragonului, înainte de a ieşi din
Berbec şi a intra în Taur îi constrânge pe aceştia să ceară lucruri care nu le mai sunt utile, ca şi cum
cineva îi leagă la ochi şi ei trebuie să se deplaseze într-o încăpere ținând cont de ceea ce-şi amintesc
despre amplasarea obiectelor. Ei nu mai au simţul realităţii, trăiesc mult prin înţelepciunea de viaţă,
prin episoadele pe care le-au traversat, trăiesc în trecut, sunt blocaţi acolo şi-şi folosesc şansa şi
norocul de acum pentru lucruri care le-ar fi fost utile altădată.
Aşa cum li se întâmplă şi celorlalţi, taurii traversează în mai evenimente neobişnuite, rare, se
confruntă cu falsul, însă trebuie să facă dovada faptului că înţelepciunea de viaţă este un lucru real
şi trebuie să accepte că ceea ce va face în luna mai nu va face toată viaţa. De aceea trebuie să
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accepte o nouă lecţie în a-i judeca pe oameni după ceea ce fac în prezent, nu după ceea ce ştiu ei
(taurii) că au făcut cândva.

IUNIE
Suspiciune. Nu se simt apreciaţi. Deţin soluţii miraculoase. Sunt slăbiţi. Amintirile dor.
Dezechilibru între intimitate şi viaţa socială. Constrângere. Refuză ajutorul. Nevoie de maturitate.
Impresii false despre societate. Schimbarea îi oboseşte. Compromisul pare singur soluţie la
problemele urgente. Regrete pe riscuri mai vechi. Plăcerile îi eliberează de frică. Norocul nu-i
ajută. Beneficii din asocieri. Sunt greu de suportat. Lipsă de tact în transferul unei informaţii.
În iunie taurii se vor consuma în îndoială. Nu vor mai avea încredere în oamenii din jur
pentru că se vor supraevalua şi vor considera că deţin valori pe care comunitatea nu doreşte să le
aprecieze. Aceste observaţii sunt în mare parte reale pentru că taurii beneficiază în continuare de
acest triunghi spectaculos între Jupiter, Saturn şi Chiron pe case care avantajează în construirea de
etaloane de bună purtare, corecte sau constructive pentru comunitate.
Iunie vine pentru ei cu oportunităţi de muncă. Sunt în faţa unor probleme de factură
medicală, sunt slăbiţi pentru că nu sunt ajutaţi de cei din jur, aşa cum se aşteaptă sau nu primesc
ajutorul necesar. Primesc alte beneficii, unele dintre ele informaţionale sau primesc tot felul de
stimuli care le trezesc amintiri foarte vechi. Acest lucru constituie şi un disconfort pentru ei
deoarece au informaţiile necesare pentru care doresc să le transfere şi nu au nevoie de ajustări
suplimentare. Din nefericire problemele de factură medicală sau cele la locul de muncă, intrigile la
care au fost expuşi de-a lungul ultimelor două luni sunt mediate de problemele de factură internă.
Suportă tot ceea ce se întâmplă în societate doar pentru ca acasă există riscul de a traversa probleme
şi mai mari. Acceptă umilinţele exterioare pentru că sunt mult mai mici decât ceea ce se întâmplă
acasă sau decât ceea ce se întâmplă în sufletul lor. Acceptă să fie acuzaţi de ceilalţi, doar pentru că
aceştia îi acuză mult mai puţin decât se acuză ei înşişi.
Luna iunie este şi pentru tauri o lună în care se află în căutarea liniştii. Din nefericire,
ipostazele liniştii pentru aceşti nativi sunt destul de reduse că timp pentru că vor fi marcaţi de
constrângere, de nesiguranţă, de ataşamente sau de prejudecăţi şi puţini vor fi aceia care vor avea
şansa să fie ajutaţi de cineva din comunitate pentru a depăşi acest impas. Ei trebuie să fie conştienţi
că din 2012, de când Saturn le-a intrat în semnul complementar, Scorpion, trec prin frământări de
natură internă care au un singur scop: maturizarea. Taurul se maturizează diferit faţă de alţii şi în
funcţie de ritmul în care-şi consolidează propriul său domeniu, propria sa moşie sau propriul său
imperiu. El are nevoie de asociaţi, de oameni cu care să colaboreze şi împreună cu care să
construiască ceva. Cu cât acest lucru se va întâmpla mai repede cu atât maturizarea taurului va fi
mai rapidă. Astfel, Saturn din Scorpion pune asupra taurilor o greutate foarte mare prin faptul că le
va lăsa senzaţia că acest cadru general, că acest context pe care-l traversează şi pe care tot timpul
încearcă să-l ajusteze, să-l controleze este supus schimbării. Oricât de multe ar învăţa sau oricât de
mult ar încerca să se adapteze, dintr-odată lucrurile se schimbă şi această modificare îi crează un
puternic disconfort. Acum se vor întreba ce rost are liniştea dacă oricum cadrul general, acela care
ar trebui să-i alimenteze calmul, se schimbă continuu.
Astfel, în iunie taurii se simt din nou atraşi de compromis, de o formă de revoltă împotriva
plăcerilor corecte, morale sau acceptate de comunitate, deschizând supapa plăcerilor personale.
Dacă avem de-a face cu fiinţe care au trăit într-un mediu negativ vom vedea din nou tauri ridicând
tonul, enervându-se, punând la punct pe toată lumea sau schimbând regulile în timpul jocului. Dacă
avem de-a face cu tauri care au primit din partea familiei o educaţie puternică, aceste defulări care
se vor consuma în preajma jumătăţii lunii iunie vor fi discrete şi vor fi observate sau suportate doar
de câteva persoane din preajmă.
În mijlocul lunii iunie se va împlini ceea ce aminteam cu câteva luni în urma, faptul că
Marte împlineşte un careu cu Pluton, octava sa superioară. Taurii vor acuza acum un stres puternic,
unul care ar putea să fie localizat pe probleme de sănătate sau pe probleme la locul de muncă ori
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legate de administrarea unui fond care le-a fost pus în grijă. Acum realizează că au riscat, că s-au
bazat prea mult pe comunitate, că nu au ţinut cont de intuiţiile lor ori de sfaturile ce au venit din jur
sau nu ştiu încotro s-o ia. Se destresează oferindu-şi plăceri. Însă plăcerile pe care și le oferă acum,
fie îi încarcă de vină, de culpă, fie de ghinion.
La fel ca şi în februarie, cea mai mare parte din lună, Mercur va fi retrograd. La acea lună ne
referim, la compromisurile acestui moment, la faptul că atunci nu a fost luat în considerare un
avertisment pe baza unui avertisment ce s-au consumat fie în luna februarie, fie, parţial, în ianuarie.
De această dată acţiunile lasă urme pe corp, fie prin semne la vedere, fie prin semne care nu se văd,
adică afecţiuni care să treacă din zona acută, în cea cronică.
Pentru că Venus şi Jupiter sunt acum în sextil, ei nu vor reuşi să medieze problemele pe care
şi le-au creat în primele luni ale anului. Cu alte cuvinte beneficiază de un noroc pe care nu-l mai pot
folosi. Îl utilizează numai ca să se detensioneze puţin, însă nu pentru a rezolva probleme urgente
care se ivesc acum. Cele care sunt urgente acum le rezolvă doar prin compromis.
După 17 iunie, când Junon le va trece pe casa a II-a, vor avea şi beneficii din asocierile în
care se implica sau vor beneficia de un ajutor din relaţii pe care le-au cultivat până acum şi care au
fost corecte, nu animate de compromis sau vulgaritate. Dacă au avut în trecut parte de aşa ceva, ar
trebui ca acum să se gândească la faptul că singura şansă de a rezolva probleme periculoase pe care
le traversează este să se întoarcă la lucrurile mai vechi.
Spre finalul lunii, taurii vor fi atât de revoltaţi pe faptul că soluţiile nu vin atât de repede
încât vor trece într-o nouă etapă. Vor considera că sunt neputincioşi în fața unor astfel de probleme
şi că până la urma timpul le va rezolva. Timpul este de această dată de partea lor însă ei ar trebui să
se preocupe acum de remanența acestor tulburări, furii sau nemulţumiri pe care le traversează acum.
Opoziţia Soarelui cu Pluton îi transformă pe tauri în persoane greu de suportat, dând dovadă şi de
accese de furie față de partener sau faţă de asociaţi. Chiar dacă au dreptate, tonul face muzica şi
trebuie să şi-l corecteze. Necorectând acest ton, refuzând să-şi destăinuie sufletul, să-şi scoată de
acolo tulburările, nemulţumirile sau reziduurile afective devin exemple negative de oameni care au
fost apreciaţi de societate, dar care au dovedit până la urmă un caracter negativ, fiind pedepsiţi.
Știind că istoria este scrisă de învingători, așa după cum se spune frecvent, taurii, dacă nu-şi
rezolvă acum, repede, aceste probleme, vor intra în istorie cu o imagine negativă, chiar dacă
recomandările și sfaturile lor, chiar dacă forţa şi tăria de caracter au constituit o bază pozitivă pentru
multe din demersurile care s-au consumat în primele luni ale anului.

IULIE
Risipă. Trecutul devine o piedică. Meritele sale îi obosesc pe cei din jur. Mândrie. Negoţ
nefiresc. Negativitate. Indecență. Lupta cu urâtul. Caută din nou stabilitate emoţională. Nevoie de
concret. Greşeli prin zăpăceala. Slăbiciuni în fața sugestiilor. Nevoie de măsură. Răbdarea ca
etalon al normalităţii. Regenerare. Muncă suplimentară. Stima de sine susţinută pe muncă asiduă.
Iulie este luna când Jupiter îşi schimbă semnul, trece din Rac în Leu şi în cazul taurilor va
trece de pe casa comunicării pe casa familiei. Norocul iese din sfera cuvintelor sau a lecţiilor pe
care trebuie să le înveţe taurii din încercările pe care le parcurg şi se mută în casa familiei, acolo
unde îl aşteaptă Lilith. Astfel, în luna iulie vedem tauri care îşi risipesc oportunităţi, care vorbesc
mult, degeaba, care se lauda prea mult cu realizările lor şi care reuşesc să-şi facă o adevărată
structura de rezistenţă din aceste laude sau din aceste merite. Este un moment nepotrivit să facă apel
la cunoştinţele sau la realizările lor anterioare. Însă ei vor vedea altfel lucrurile şi asta chiar din
prima zi a lunii iulie, de când Mercur va reveni la mersul direct.
Prin această mândrie taurii reuşesc să facă negoţ cu lucrurile care nu se vând, reuşesc să
distrugă frumosul şi în loc să găsească virtutea prin umilinţe, prin lucruri puţine, caută abundența
sau tot ceea ce străluceşte şi ia ochii ori impresionează sau domina, prin ton, prin autoritate ori rin
bogăţie. Lucrurile ar trebui să-i ducă pe tauri către controlul emoţiilor, însă ei nu fac acest lucru,
dimpotrivă, devin duri prin cuvinte sau urmăresc să-şi consume tot ceea ce au acumulat de la
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începutul anului pe bucurii sau plăceri care să le consolideze noul statut. Unii ar putea să facă
muncă suplimentară, alţii ar putea să se angreneze într-un proces de autoironizare sau să combată
asociaţii pe care i-au avut până acum, arătând trecutul care i-a compromis atât de multe. În realitate,
ei trec printr-o dramă. Atât Venus cât şi Soarele în 8 iulie trimit careuri către Uranus şi către Chiron,
adică nu vor reuşi să integreze pe făgaşul normal acea înţelepciune de viaţă pe care puteau să o
transfere într-un mod atât de impresionant în luna anterioară, atunci când Jupiter trecea pe acolo pe
unde se află Soarele acum. Ei strălucesc, aşa cum străluceau altădată, însă acum nevoile anturajului
sunt altele. Nu doresc să se adapteze în modul acesta, ci doar să strălucească, să iasă în evidenţă, să
fie apreciaţi, că sunt puternici, descurcăreţi, că au avere, că sunt tineri, că sunt în putere sau că
înţeleg toate aceste direcţii ale vieţii.
Luna iulie vine pentru tauri cu o şansă specială, aceea de a ridica nivelul emoţiilor şi de a le
expune altfel anturajului. Asta înseamnă că unii dintre ei s-ar putea să abordeze izolarea dacă până
acum au fost ironizaţi că nu pot trăi fără cei din jur sau nu se pot descurca fără susţinere. Alţii s-ar
putea să se arata aşa cum este greu de crezut că pot fi taurii: zăpăciţi, dezordonaţi, împrăştiaţi,
neputincioşi sau dispreţuitori faţă de orice formă de protecţie.
Toate aceste lucruri sunt văzute de anturaj ca fiind negative, tulburătoare sau care opresc
accesul la vindecare. De această dată taurii nu se mai gândesc nici la boală, nici la vindecare, ci se
gândesc să distrugă o formă a urâtului. Numai că şi de această dată este vorba despre un etalon pe
care societatea sau anturajul l-a depăşit, care este de domeniul trecutului, iar ei nu au aflat încă sau
dacă au aflat atunci sunt ultimii, pentru că, între timp, lumea s-a schimbat.
Căutând să implementeze un nou statut, taurii arată că sunt în ton cu vremurile, adică doresc
să caute libertatea atât în ceea ce priveşte sfera ideilor, cât şi cea a emoţiilor, dar şi în ceea ce
privesc acţiunile necesare acum.
Între 13 şi 16 iulie, adică de la intrarea lui Mercur în Rac şi ieşirea lui Jupiter din Rac şi
intrarea în Leu, avem de-a face cu o ipostază stranie în cazul taurilor. Doar în aceste zile ei se
revoltă fără cap împotriva anturajului, doar în aceste zile riscă să greşească, să uite ce au vrut să
spună şi din nefericire tot în acest zile Marte şi Capul Dragonului se întâlnesc într-o conjuncţie,
adică sunt pe punctul de a-şi reformula dorinţele şi a întoarce corabia din drumul corect, doar pentru
că o fiinţă gălăgioasă l-a convins pe căpitan că nu merge în direcţia corectă.
Este adevărat că acum, în iulie, oricât de multe informaţii ar avea, oricât de multe experienţe
ar dispune, taurii sunt un implicați în mai multe proiecte şi lasă impresia că sunt împrăştiaţi, însă ei
se preocupă de multe proiecte în mod egală şi se aşteaptă să obţină rezultate de la toate în acelaşi
timp. De această dată, însă, această ambivalenţă sau implicare a taurului pe mai multe fronturi
trebuie să reprezinte pentru el o lecţie de viaţă la capitolul cât de mult poate. Nu trebuie să ceară
rezultate imediate, nu trebuie să se laude, nu trebuie să se mândrească cu deschiderile speciale, ci
trebuie să urmărească dobândirea unui nou confort prin muncă. Nu trebuie să-l pretindă, ci să
aştepte să vină în virtutea legilor pe care le foloseşte. De vreme ce munceşte pentru obţinerea
rezultatelor nu este cazul să le pretindă mediului sau să folosească tot felul de inginerii pentru a
intra în posesia lor, ci trebuie să lase ca rezultatul muncii să lucreze şi să atragă spre el soluţiile pe
care le urmăreşte.
Dacă are răbdare şi este înţelept cu tot ceea ce face atunci trecerea lui Marte în Scorpion,
care se va consuma pe 26 iulie, degajează mult zona muncii şi îi aduce acestuia un plus de forţă, de
putere şi şansa de a se regenera. Regenerarea taurului se va face prin intermediul celorlalţi, prin
interacţiune, acceptare, susţinere sau prin anularea luptei pentru supravieţuire şi abordarea acesteia
ca pe un drept binemeritat.
Ceea ce este straniu în acest final de lună pentru tauri vine din discrepanţă ce apare dintre
ceea ce simte el şi ceea ce se află de fapt în preajma sa, adică dintre vis și realitate, dintre
subiectivitate și obiectivitate. El urmăreşte să revoluţioneze lumea, să o preschimbe, să o întoarcă
din drum şi ceilalţi înţeleg că el este chinuit de probleme pe care nu a reuşit să le depăşească. Din
26 iulie, de când Marte va trece în Scorpion, puterea sa va creşte şi va avea de această dată şansa să
fie şi selectiv, nu va mai conta cât de mult munceşte, ci va conta cum o face sau mai ales faţă de
cine.
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Nu trebuie să se descurajeze, dar mai ales nu trebuie să-şi construiască opinii pe marginea
acestor răutăţi venite din anturaj, trebuie să aibă încrederea în sine să fie siguri pe ei, să aibă
convingerea că universul nu-i abandonează şi mai ales nu face risipă. Dacă universul a ales că în
iulie taurii să se ocupe de acest tip de probleme, atunci ei trebuie să fie mulţumiţi că au de îndeplinit
un rol atât de special, de care toate celelalte zodii fug. Ei aleg să facă munca de jos, să ridice
greutăţi foarte mari și, în egală măsură, să nu le cadă galoanele sau să nu-şi piardă prin nisip titlurile
nobiliare, ceea ce trebuie să recunoaştem nu este deloc puţin lucru.

AUGUST
Contactul cu puterea. Duritate prin sentimente. Emoţii stabile. Înţelegere corectă. Separare.
Nevoie de regenerare. Caută siguranța. Ceea ce îi întregeşte îi face mai puternici. Sentimentele se
încălzesc. Spera să producă schimbări prin relaţii noi. Contrast. Imagine proastă. Sunt judecaţi
pentru dorinţele pe care le au. Se tem de reacţiile categorice pe care le pot avea faţă de anturaj.
Luna august vine spre tauri cu descoperirea lucrurilor esenţiale. August are ca deviză
principală confruntarea cu puterea, iar accentuarea casei a IV-a (Leu) reprezintă puterea de a
descoperi ce anume îi animă pe oameni, care este sentimentul cel mai puternic de care pot uza
fiinţele umane pentru a-şi duce un trai decent sau pentru a-şi păstra individualitatea. În luna august
taurii vor fi preocupați să descopere valorile familiei, să identifice care sunt elementele de bază la
care trebuie să apeleze pentru a-şi stabiliza anumite repere, adică pentru a-şi defini raportul cu
anturajul, pentru a înţelege care este rolul fiinţelor dragi din preajmă, pentru a încadra corespunzător
întâmplările pe care le-a traversat de-a lungul anului până în acest moment sau de a stabili dacă este
cazul sau nu să se afişeze aşa cum a făcut în ultimele luni. Oricât şi-ar dori să exploreze această
linişte a căminului, oricât caută să se situeze la mare depărtare de frământările sociale, ceea ce
există în momentul acesta pe zonă publică, îl tulbură, îl agită şi îl magnetizează să-şi iasă din bârlog
şi să se implice în activităţi sociale. Activităţile sociale ale lunii august au un caracter
compromiţător pentru că ele generează efecte negative pe termen lung. Toate poartă denumirea
generică de conflict cu anturajul pentru că taurii vor fi tentaţi să îi judece pe ceilalţi după cum sunt
lucrurile în intimitatea lor sau după cum vede la câţiva metri în față.
Ceea ce se întâmplă este ceva neobişnuit acum pentru tauri pentru că până acum au fost
fiinţe cu viziuni, au putut să surprindă esenţialul şi în orice fel de apreciere nu au greşit. Acum
greşesc, observă acest lucru şi se simt nesiguri pe ei pentru că din familie, din jur, din preajmă, din
intimitate nu le vine puterea pe care o aşteaptă. În intimitate este preferat un taur pentru a încălzi
locul său a-l face fertil, pe când el acum are nevoie de aceste lucruri ca venind din partea altcuiva.
În august vor observa că sunt urmăriţi de umbrele trecutului pentru ca Uranus le trece peste
Coada Dragonului şi sunt tentaţi să se justifice prea mult, să le explice prea mult oamenilor de ce au
fost duri, de ce au fost categorici sau de ce au ales să muncească atât de mult. Oamenii, ca şi în
iulie, adică aceia din anturajul taurului, nu vor înţelege corespunzător mesajul acestora şi pentru că
aceste justificări vin din relaţia lui Uranus cu Axa Dragonului şi pentru că au Capul Dragonului pe
casa a VI-a, anturajul va înţelege că asta este ceea ce-şi doreşte un taur, aceasta este direcţia spre
care se îndreaptă. În realitate, el doreşte să se explice pentru a se separa, pentru a o lua de la capăt,
pentru a-şi regenera fiinţa, pentru a-şi pune alte baze, pentru a deveni mult mai sigur şi prin această
siguranţă să aibă control asupra a tot ceea ce trăieşte.
Sigur, vorbim aici despre tauri şi implicit trebuie să vorbim şi despre senzualitatea lor. Nu
refuză niciodată evenimente sau episoade care le alimentează bucuria de a-şi explora propria
senzualitate. Cei educaţi devin senzuali prin arta oratorică, prin ceea ce povestesc despre vieţile
altora ori despre vieţile lor, prin ceea ce doresc să adauge fiinţei lor pentru a şi-o extinde. Alţii
acţionează într-un mod prozaic, adică devin senzuali prin atingere, prin asociere, prin relaţii noi în
care se implică.
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Toate acestea, până în 12 august, vor avea o anume discreţie în manifestare, însă, după ce
Venus va trece în Leu, în 12 august, în special în intervalul 12 – 15 august, când îl avem şi pe
Mercur în Leu, alături de care se afla şi Jupiter şi Soarele de ceva vreme, taurilor li se vor aprinde
călcâiele. Vor considera că viaţa nu are rost fără bucurii, plăceri, distracţii, fără a se simţi bine, fără
a se destinde, iar aceasta definiţie a destinderii va lua o înfăţişarea abuzivă sau chiar risipitoare.
Chiar dacă vor fi avertizaţi, chiar dacă vor face un calcul şi vor vedea că numărul distracţiilor de
anul acesta trebuie să fie mai mic decât acela de anul trecut, nu vor lua în considerare acest lucru
pentru că întâlnirea lui Venus cu Jupiter din 18 august le aduce un suflu nou și vor să combată toată
această relaţie proastă cu anturajul, căutându-şi alinarea în anumite relaţii pe care le dezvolta cu cei
din jur. Marte trimite careuri către conjuncţia lui Venus cu Jupiter creând o bază negativă. Aceştia,
prin relaţii noi (trigon Junon-Neptun) spera într-o preschimbare spectaculoasă prin reasociere.
Luna august le ava aduce acestora dorinţe de reasociere şi acestea să fie aşezate la baza
relaţionării, la bază unui edificiu foarte important. Mulţi îi vor privi pe aceştia că pe nişte ciudaţi.
Că nici nu s-au desprins bine de muncă asiduă în care s-au implicat de la începutul anului până
acum şi brusc trec în extrema cealaltă. Ei, în realitate, doresc să facă un contrast doar cu problemele
pe care nu le pot rezolva şi pentru care consideră că societatea este vinovată, însă judecând după
faptul că au doi malefici în casă a VII-a nu este de mirare că taurii au o imagine proastă şi sunt
judecaţi pentru dorinţele sau pentru experienţele lor de viaţă. Cu alte cuvinte, aprecierile care vin
spre ei acum depăşesc cadrul lunii august şi ţintesc mult mai departe decât ceea ce se vede acum în
mod direct la aceşti nativi. Poate de aceea ar fi indicat acum ca taurii să-şi vadă de treabă, să-şi ducă
mai departe demersurile şi să nu plece urechea la aceste răutăţi care vin din partea celorlalţi.
Din nefericire, finalul lunii august îi aduce pe aceştia în postura de a se teme. Mai exact, în
ultima decadă a lunii, când ar trebui să reziste în faţa acestor încercări ale vieţii, se tem, nu
neapărată de agresiuni venite din partea anturajului, pentru că, am văzut de la începutul anului până
acum, au rezistat cu stoicism, ci se tem de reacţiile pe care ei ar putea să le aibă de anumite opoziţii
venite din anturaj.
Când contextul general ne îndemnă să ne folosim puterea pentru a rezista, aceştia se folosesc
de putere pentru a străluci, considerând că numai strălucind reuşesc să se impună în fața anturajului
și să-şi reconsolideze poziţia. Au dorit să se întoarcă spre familie, dar au văzut că acolo problemele
sunt dureroase, neplăcute, sunt încărcate de o mare răspundere şi chiar dacă bucuriile sunt intense,
chiar dacă din iulie încoace multe din situaţiile intime dau semne că se redresează, că îl înnobilează
sau că îl ajută să se bucure de viaţă, există o componentă neplăcută, aceea a insatisfacţiei pe care nu
reuşeşte să o rezolve. Unii dintre ei îndrăznesc prea mult cu gândul şi dacă sunt persoane mature şi
au familie numeroasă vor fi dezamăgiţi de copii, de urmaşi, de cei care le folosesc moştenirea,
utilajele, obiectele care au fost închiriate, îndemnându-i, pe baza acestor dezamăgiri, să-şi schimbe
din nou ţintele şi să se reorienteze.

SEPTEMBRIE
Greşesc prin cuvânt şi atitudine. Sunt surprinşi de îndrăzneala celorlalţi. Din nou se întorc
spre credinţă. Pot ierta. Au nevoie să se menţină în funcţie. Vând iluzii. Îşi caută susţinători.
Inspiraţie. Riscă să-i uite pe cei dragi. Revigorare prin activitate. Rezistenţă. Sunt ajutaţi de un
anturaj deschis faţă de problemele sale. Au nevoie de succes, dar nu-l obţin pentru că asta
înseamnă și schimbare. Le sunt utili celorlalţi.
În luna septembrie taurii devin periculoşi. Se risipesc în prea multe proiecte, vor să
cucerească din nou zone asupra cărora au avut control până acum, își consumă multă energie pentru
a scoate din zona personală lucruri pe care nu le-au utilizat până acum şi greşesc prin cuvânt, prin
mister, prin atitudine sau unii dintre ei, care nu sunt fiinţe speciale, greşesc prin prefăcătorii, prin
linguşeala sau prin făţărnicie.
Luna septembrie este o lună a deciziilor şi pentru tauri numai că deciziile lor pe cerul astral,
aşa cum se aşează pentru aceşti nativi, sunt aducătoare de complicaţii, de probleme, pe prea multă
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îndrăzneală. Visează la schimbări spectaculoase de situaţie, pun prea mare greutate pe relaţiile în
care au investit până acum, cer acestora, chiar verbal, nu doar prin gesturi (nonverbal) susţinere,
ajutor şi-şi consuma multă energie în această direcţie.
Acum, în acest vârf al atitudinii riscante, taurii se întorc spre credinţă. Uranus din casa a
XII-a le poate aduce acestora hotărâri atât de categorice şi atât de decisive în ceea ce priveşte
alegerea vieţii spirituale încât nimic din această lume să nu mai conteze. Să dorească să se izoleze şi
acolo să rememoreze în tihnă toate episoadele vieţii lor şi, pe rând, personajele care i-au rănit, care
i-au jigniţi sau care i-au chinuit să fie iertaţi, să fie îmbrăcaţi în lumină sau să fie dăruiţi unui plan
superior pentru a se curăţa de toate aceste reziduuri negative ale lumii fizice. Cei mai mulți însă se
vor consuma într-o nouă etapă de mânii, de agresiuni sau de ambiţii care să le readucă poziţia pe
care au avut-o cândva.
Aceasta este şi deviza taurilor. Ei urmăresc să se menţină într-o anumită poziţie de parcă
poziţia în sine reprezintă aerul pe care-l respiră sau hrana cea de toate zilele. Pentru a-şi îndeplini
aceste deziderate sunt capabili de multă maleabilitate, aşa cum de puţine ori am văzut la tauri, adică
sunt capabili să integreze în zona distracţiei, a destinderii, a jocului, a iluziei, a păcălelii, lucruri
care reprezintă pentru alţii elemente sacre. Vând iluzii, speranţe, recomandări, atitudini sau le
sugerează celor din preajmă că, dacă vor reuşi să construiască imperiul pe care doreşte să-l ridice, ei
vor avea o poziţie privilegiată. Aceasta păcăleală vine din combinaţia planetelor din Fecioară, adică
de pe casa a V-a, cu Lilith din casa a IV-a care scoate la lumina dorinţe neprelucrate, ne rafinate,
acelea care prin trecerea lui Marte prin casă a VII-a, adică prin Săgetător, devin ţinte care trebuie cu
orice preţ atinse.
Din acest punct de vedere, prima jumătate a lunii septembrie reprezintă pentru tauri un
interval de realizare. Sunt ajutaţi, sunt inspiraţi, ştiu ce să spună şi orice umbră de nesiguranţă este
trecută în planul secund, nu se preocupă de faptul că riscă mult sau, mai dureros, riscă să-i uite pe
cei dragi în tot acest proces de revendicare a unei poziţii pierdute. De această dată lucrurile stau
altfel decât s-a-ntâmplat anterior, adică cu cât fac mai mult efort, cu atât se simt mai slăbiţi, cu cât
dau de probleme noi, cu atât sunt mai vulnerabili la stres, la tensiune sau cu atât mai multă
suspiciune planează asupra persoanelor cu care se asociază. La vedere acestora li se spune ceva,
însă taurii simt altceva, iar asta înseamnă pentru ei făţărnicie sau prefăcătorie, însă putem avea de-a
face şi cu personaje care să meargă puţin mai departe faţă de această disimulare naivă, ci de dragul
competiţiei să exploreze făţărnicia până la limite periculoase pentru toţi cei din preajma sa.
Ei, de fapt, în tot acest efort social, se simt revigoraţi, au activitate, obțin rezultate din
aproape în aproape și speră, aşa cum încearcă să le insufle și celorlalţi, că, până la urmă, rezultatul
va fi cel scontat. Trecerea Soarelui pe casa sănătăţii din 23 septembrie când Pluton şi-a revenit din
mersul retrograd aduce acestora aspiraţii prea mari şi planuri pe o perioadă mare de timp care pot fi
realizate. Trebuie însă să fie atenţi la capitolul sănătate pentru că toate aceste relaţii îi abuzează, îi
epuizează şi le consumă atât de mult vitalitatea încât pot ajunge într-un timp scurt, însemnând până
la finalul lunii şu puţin din luna octombrie, în pragul bolii.
Spre finalul lunii şi Mercur îşi schimbă semnul, va trece în Scorpion şi la puţin timp şi
Venus îl va însorţi degajând casa plăcerilor şi a distracţiilor şi punându-i în fața rezultatelor
acţiunilor din ultima perioadă. Şi de această dată însă putem vedea tauri care cad în picioare
asemenea pisicii. Venus intră într-o casă în care nu se simte bine și în care este tentată, din cauza
durerilor personale, să-i judece pe toţi cei din jur, Mercur, trecând în Scorpion, intra în casa
relaţiilor şi le va aduce taurilor în preajmă oameni care să le suporte toate aceste pretenţii, toate
aceste mofturi sau să-i ajute prin consiliere sau prin terapii neconvenţionale să depăşească acest
impas. Dacă au nevoie de doctor, îl găsesc pe cel mai potrivit, dacă au nevoie de psiholog îşi dau
seama că în cercul de prieteni sunt oameni care pot face acest lucru gratis. Cu trecerea lui Mercur în
Scorpion şi revenirea lui Pluton la mersul direct, gratis înseamnă că li se cere o altă formă de plată
decât li s-a cerut până acum.
În felul acesta, taurii descoperă că au noroc, că sunt respectaţi şi nu trebuie să-şi disimuleze
problemele, să mintă sau să se ascundă. Astfel, trigonul lui Marte din casa a VIII-a cu Uranus din
casa a XII-a, făcând un trigon şi cu Jupiter din casa a IV-a prin accentuarea acestor case de finalitate
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reuşesc să descopere piatra filosofală, lucruri esenţiale pentru ei şi, în felul acesta, să încheie un
capitol important al vieţii lor. Unii tauri renunţa la prerogativele funcţiei, la lucrurile care îi solicită
foarte mult deoarece înţeleg că, menţinând această preocupare, ajung din nou la boală. Iubind prea
mult plăcerea şi confortul, satisfacţia şi mulţumirea, renunţă la toate aceste lucruri care-l încearcă şi
vor cu adevărat să meargă mai departe, dar cu poveri mai mici. Alţii vor să muncească să-şi
menţină această atitudine, vor să înnobileze destinul cu noi tipuri de preocupări, însă îşi vor
schimba asociaţii, se vor întoarce la parteneri pe care i-au judecat greşit sau cu care nu au găsi un
punct comun finalul lui 2013 sau începutul lui 2014 şi vor hotărî că merg pe un alt traseu. Aceste
case de finalitate sunt trecute prin intermediul planetei Marte din Săgetător, adică prin competiţie.
Înţelegem, astfel, că cei mai mulţi dintre tauri în septembrie vor întruchipa deviza omul potrivit la
locul potrivit”.
Unii dintre ei pentru a fi convinşi că aceste decizii sunt bune se vor întoarce la atitudinea
dură pe care o dovedesc în intimitate, adică renunţând ei înşişi la disciplină, dar pretinzând-o
celorlalţi. De fapt, în septembrie destinul îi testează, iar cei care au în preajma lor un astfel de taur
vor trebui să se aşeze deoparte, să-l lase să-şi spună replica, să-şi facă jocul, pentru că ţinta lui nu
este aceea de a distruge anturajul, ci de a găsi în anturajul pe care-l are deja o portiţă şi de a o
folosi-o pentru avantajul personal. Dacă sting agresivitatea, furtuna se va stinge și ea.

OCTOMBRIE
Un nou început. Contact cu minciuni dureroase. Apel la experienţa de viaţă. Atenţie. Spirit
practic. Retragere. Anticipaţie. Reacţii surprinzătoare pentru anturaj. Apel la marile repere.
Îndrăzneală. Munca devine o plăcere. Slăbiciune în fața cuvintelor. Retuşarea unor erori de
judecată. Revizuire. Noroc prin asociere. Semne că societatea îi respectă soluţiile.
Luna octombrie vine pentru tauri cu un nou început. Accentuându-se casa a VI-a şi având de
ceva vreme Capul Dragonului în Balanţă pe această casă taurii doresc să devină discipolii unui nou
sistem. Din nefericire această preocupare vor să şi-o dezvolte în raport cu obsesiile trecutului, cu
ceea ce nu au reuşit să le împlinească, cu lipsurile pe care le au sau cu umilinţele la care au fost
supuşi. Asta înseamnă că în continuare în octombrie aveam planetele Jupiter, Marte şi Uranus pe
case de finalitate, în continuare taurii sunt în faţa unor schimbări importante de fond, adică
încheierea unui ciclu şi iniţierea altuia.
Prin accentuarea casei a VI-a vorbim aici de atitudinea de discipol, de elev, de cursant în
sensul că doresc să se informeze, să se documenteze, să obţină abilităţile necesare pentru a face faţă
încercărilor care vin din nouă poziţie. Sigur, avându-l pe Mercur în Săgetător, ei nu sunt imuni la
minciuni şi nici nu sunt în afara tentativelor de a fi deposedaţi de un bun. Fiind la început de drum
sunt minţiţi, păcăliţi sau şantajaţi să-şi însuşească informații greşite. Sunt vulnerabili pentru că toţi
cei care le arată un minim de căldură le acordă și o mare credibilitate, chiar dacă, despre noul sector
în care se integrează, nu ştiu prea multe. Vorbim aici totuşi despre o încercare mică pe care o
depăşesc cu brio nu pentru că au experienţe de viaţă, ci pentru că au puţin noroc. Venus se află în
continuare în preajma Capului Dragonului şi acolo se afla şi Soarele şi asta înseamnă că nu trebuie
să facă demonstraţie de forţă, ci trebuie să-şi păstreze felul lor de a fi, adică să respecte trecutul,
tradiţiile, să respecte timpul celorlalţi, să fie atenţi, disciplinaţi, realişti şi practici. Doar atât trebuie
să facă pentru a avea în preajma lor norocul spre care ţintesc şi nu trebuie să depună mai mult efort
pentru a acumula informații, pentru a învăţa, pentru a lua decizii importante, adică pentru a da
dovadă de o inventivitate în ceea ce priveşte viaţa ca să impresioneze.
În contrast cu semnul complementar, Scorpionul, ai cărui nativi vor avea impresia în această
lună că le ştiu pe toate, taurii sunt dispuşi să o ia de la capăt sau chiar să bată în retragere într-un
demers care li se pare că nu-i duce nicăieri. În felul acesta, Luna plină de pe axa Berbec-Balanţă
care se suprapune peste Axa Dragonului are veleităţi profetice pentru tauri. Simt ceea ce urmează să
li se întâmple, ştiu pe ce drum să pornească şi se separă dintr-odată de tot ceea ce înseamnă
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involuţie sau trădare, de toate lucrurile care-l lovesc şi care îl forţează să se integreze într-un mediu
pe care doresc să-l abandoneze.
Sigur, taurii nu sunt de piatră. Junon, trecând în Leu, le încălzesc sentimentele şi îi tentează
cu puterea. Se simt atraşi de oameni care fascinează prin cuvânt, ton, atitudine, prin putere, dar
realizează scopul lor şi realizările pe care le admira la ceilalţi sunt diferite. Norocul lor nu este însă
iluzoriu. El este real şi nu este construit doar de faptul că au gânditi într-o anumită direcţie practică,
filosofică, pentru că s-au preocupat de terapii, de preschimbarea anturajului în care trăiesc în bine,
ci ține de forţe complexe care nu au depins de faptele anterioare.
Taurii care sunt conştienţi că acesta este un mare privilegiu vor domina prin cuvânt, vor face
apel la etaloane de dreptate care vin din negura istoriei, la biografii celebre, vor aduce în discuţie
nume grele din istoria omenirii în raport cu propriul lor exemplu de viaţă pentru a impresiona prin
corelaţiile pe care le fac şi au reuşi să capteze atenţia. Ei au ales să construiască destine glorioase şi
deocamdată nu ştiu care va fi finalul. Taurul îşi creionează acest traseu în minte și doreşte să-i dea
un sens prin apelul la celebrităţile acestea.
Este adevărat că pentru a intra pe acest nou drum taurii se pierd în aceste dorinţe, iar
dorinţele îi duc spre muncă. Cu Venus în Balanţă, chiar dacă este vorba despre casa a VI-a, munca
este o plăcere, o bucurie şi nu este în afara noţiunilor estetice sau a sentimentului de siguranţă pe un
patrimoniu.
O mare parte din această lună, Mercur va fi retrograd în intervalul 4-25 octombrie şi prin
acest mers va reveni din Scorpion în Balanţă în 10 octombrie. În general, mersul retrograd al lui
Mercur este un semn de slăbiciune, însă taurii acum fac apel la mult mai multe elemente decât sfera
ideilor, îşi extrag puterea dintr-o altă sursă, iar retrogradarea lui Mercur vine cu rolul de a retuşa
anumite erori de judecată, de comportament sau spre a-i readuce în față anumite episoade pe care
anterior, când s-au consumat pentru prima dată, le-au ignorat. Această retrogradare ia înfăţişarea
unei revizuiri, iar trecerea de la Scorpion la Balanţă, înseamnă, pentru tauri, dorinţa de a domina
procesul muncii prin asocierile gândite în prealabil. Întoarcerea spre trecut are un punct, are o ţintă.
Evenimentele sunt rediscutate cu un anumit scop, iar 21 octombrie când Mercur retrograd va fi în
conjuncție cu Capul Dragonului va revela toate aceste înţelesuri ascunse.
Momentul 21 octombrie este în legătură cu 30 octombrie când Mercur va fi din nou în
conjuncţie cu Capul Dragonului, de această dată în mers direct. În 21 octombrie este scoasă la
lumină problema. Este remarcată o ţintă, iar în 30 octombrie sunt stabilite mijloacele cele mai
potrivite pe care le poate utiliza un taur pentru a atinge finalitatea. Însă de această dată Soarele nu
va mai fi în Balanţă, în 23 octombrie el a trecut deja în Scorpion împreună cu Venus şi norocul se
mută în casa parteneriatului. În felul acesta, soluţiile care sunt scoase la lumină şi care ar putea să
pară împotriva a tot ceea ce au făcut taurii până acum sau împotriva unor deziderate pe care le-au
susţinut de la începutul anului până acum, sunt implementate prin căutarea unor susţinători în jur, a
unor protectori sau prin apropierea de un nou statut social. Este posibil ca în octombrie să primească
o nouă funcţie, o nouă poziţie socială sau să li se promită acest lucru din partea unor autorităţi. Ei
vor şti, pentru că ţin cont de intuiţiile pe care le au, că aceste promisiuni nu sunt vorbe goale.

NOIEMBRIE
Atenţie pe probleme de familie. Societatea vine cu nesiguranţă. Păcăleală prin schimbarea
ţintei. Se pune mult accept pe educaţie. Apel la putere. Comoditate. Nevoia de a fi întreţinuţi.
Duritate. Pretind susţinere. Se închid pentru a-şi menţine statutul. Greşeală prin apropierea de cei
care i-au greşit. Promisiuni deşarte. Scad acumulările. Ajutorul nu trebuie preschimbat în troc.
În viaţa taurilor se produce din nou o schimbare, luna noiembrie este luna în care Lilith, spre
final, va trece din Leu în Fecioară, adică din casa a IV-a, a familiei, a sentimentelor ascunse, în casa
copiilor, plăcerilor, a iubirii dăruite. Ceea ce se întâmplă în luna noiembrie va prefigura o parte din
problemele care vor căpăta contur la finalul lui 2014, atunci când Saturn va ieşi din Scorpion şi va
intra pentru câteva luni în Săgetător, urmând să se întoarcă în Scorpion în 2015 prin retrogradare.
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Acum, în această lună, Saturn este curtat de planetele individuale, de Venus, Soare, de
Mercur şi prin careul pe care îl trimite către Lilith, toate aceste elemente de factură personală,
îndemnuri, dorinţe, impulsuri sau aspiraţii sunt răstălmăcite sau redefinite în raport cu o grijă
socială. În noiembrie taurii nu mai sunt atât de siguri că protectorii, din partea cărora au primit atât
de multe promisiuni, se vor ţine de cuvânt. Vor pune la îndoială sinceritatea lor sau stabilitatea cu
care se declară susţinători, protectori sau persoane care să ajute pe cineva atunci când se află într-o
situaţie dificilă. În felul acesta, sunt tentaţi, mai exact păcăliţi, să se orienteze către altă zonă. Ei nuşi schimba atitudinea, ţinta şi-o păstrează cu insistenţă, dar s-ar putea ca persoanele către care s-au
orientat să fie altele.
În această lună taurii pun mult accent pe educaţie, pe cultură pe deschidere faţă de informaţii
noi ca şi cum ar dori să compenseze tot ceea ce nu a acumulat în perioada copilăriei să acopere un
deficit de educaţie, o carenţă ori să înlocuiască o persoană care le-a lipsit. În felul acesta, îşi atribuie
jocuri de rol şi, prin acestea, vor să umple un gol al vieţii lor pe care l-au simţit de-a lungul
întregului an.
Toate lucrurile aceste acare se citesc de pe cerul astral au pentru tauri o greutate aparte. Se
realizează o legătură între planetele situate în a doua parte a zodiei Scorpion şi planetele din Leu. Se
va face apel la putere, iar dăruirea, deviza lunii noiembrie, este răstălmăcită de tauri, întoarsă în
favoarea lor şi li se prezintă acestora efectul invers. Ei nu dăruiesc, ci aşteaptă să li se dăruiască din
partea societăţii, din partea unor apropiaţi, aşteaptă să primească ca şi cum a sosit momentul să se
bucure de lucrurile pe care ceilalţi doresc să le ofere taurilor.
Pentru că acestui semn îi este atribuită şi senzualitatea şi comoditatea, această componentă a
întreţinerii a fost ascunsă de la începutul anului până acum în spatele unui dinamism aparte. Acum,
când dinamismul trece în rezervă, când taurii preferă să aștepte sau să se orienteze, dar nu cu toate
forţele, către o altă direcţie, iese la lumina nevoia de a fi întreţinuţi, de a avea tot felul de avantaje
prin funcţia pe care o au, prin statut, adică să trăiască simplu, uşor, să aibă tot ceea ce le trebuie şi să
muncească, dar nu din greu, ci din plăcere.
În general, taurii sunt oameni de cuvânt şi inspiră încrederea celor din jur însă de această
dată au prea mari aşteptări de la un anturaj pe care l-au zdruncinat, forţându-l să se disciplineze întrun mod în care acesta nu şi-a dorit. Vor fi duri în această atitudine şi unii dintre ei chiar
încrâncenaţi, vor pretinde susţinere şi nu ar trebui să ne surprindă nici situaţia în care am putea
vedea un taur cu o listă în care să fie trecute persoanele pe care le-a ajutat şi cărora acum să le ceară
înapoi favoruri ori o listă cu persoanele pe care le-a împrumutat cu bani şi acum doresc să-şi
recupereze investiţia.
Din nefericire pierd acum din vedere că recompensa vine din altă zonă. Ei trebuie să aştepte
să fie susţinuţi din noul sector spre care s-au orientat, ei s-au desprinde de o parte din trecut, au luat
această decizie, chiar dacă nu au făcut-o publică, chiar dacă mulţi dintre cei pe care îi mobilizează
acum pe această zonă a întreţinerii nu au ştiut de schimbările lor. Hotărârea lor a produs o
modificare în destinul propriu şi trebuie să şi-o asume.
În 16 noiembrie Venus va trece în Săgetător şi fiind pe casa a VIII-a ei nu vor mai fi dispuşi
să împărtăşească celorlalţi intenţiile pe care le au. Îşi vor menţine această atitudine, îşi vor
impulsiona apropiaţii să se revanşeze faţă de ei, însă nu-şi vor mai spune că nu urmăresc altceva
decât să-şi menţină statutul şi nivelul de trai cu noile avantaje pe care le obţin din partea lor. Aici
greşesc taurii şi se pare că va fi una din marile greşeli ale lui 2014 pentru că explorează eronat un
mediu pe care le-a desconsiderat sau pe care l-a ajutat într-un alt scop. Ei se comportă acum că un
personaj negativ, ca un trai care îşi atribuie puterea de a schimba regulile în timp jocului., dar pentru
că ştim că plăcerile taurului sunt în general argumentate, el nu o face de dragul de a se simţi bine, ci
are un scop, o deviză, are o greutate anume chiar şi atunci când se distrează, tocmai de aceea puţini
sunt aceia care reuşesc să-l scoată din mediul său şi să-l preschimbe, Lilith din casa a V-a din
Fecioara îl sperie pe taur cu aceste fapte necuviincioase şi prima soluţia este aceea de reducere a
cheltuielilor. El nu va renunţa la avantajele pe care le primeşte acum. Pentru că avem şi Soarele şi
Mercur spre finalul lunii noiembrie în casa a VIII-a el vă aştepta să primească din mai multe zone
avantaje sau susţinere. Pentru că Lilith trece pe casa a V-a s-ar putea să primească mai mult la
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capitolul promisiune şi să îl sperie această păcăleală. Va greşi şi mai mult, nu doar prin faptul că se
lasă în voia acestor fapte, ci şi pentru că-şi construiesc traseele viitoare după aceste linii.
În felul acesta, vine cu atitudini vechi pe reguli noi, creând o incompatibilitate între trecut şi
prezent şi speriindu-se de rezultatele pe care le obţine, adică se întâmplă ca şi cum dintr-odată nu
ştie să adune, nu ştie să înmulţească şi doreşte ca rezultatul unei astfel de operaţii să fie egal cu
banii pe care-i are în buzunar. Rezultatul fiind greşit se sperie ca avutul său s-a redus substanţial.
Soluţia tuturor acestor probleme care vin spre taur în această lună noiembrie este aceea de a
căuta să protejeze prin iertare. Ei trebuie să-şi amintească că i-au ajutat pe cei din jur pentru că au
fost la ananghie şi nu au oferit faptele bune ca şi cum au pus un depozit într-o bancă pentru ca mai
târziu să-şi scoată banii împreună cu o dobândă substanţială. Ceea ce este dăruit trebuie să rămâna
acolo unde este dăruit, iar ajutorul nu trebuie preschimbat în troc.

DECEMBRIE
Privilegiu neaşteptat. Bucurii elevate. Demersurile din ultimele luni sunt tergiversate.
Mobilitate şi griji faţă de parteneriate. Provizoratul îi sperie. Apel la marile repere. Înţelege că este
momentul să facă schimbări. Uşoară lipsă de prudenţă. Lucrează uşor în planul ideilor.
Devitalizare. Devine foarte vulnerabili. Familia este în continuare un punct vulnerabil. Riscul de a
cădea de sus. Neatenţia şi lăcomia sunt plătite cu retrogradarea.
Primele rezultate ale schimbărilor de situaţie pe care le-au intenţionat acum două luni apar în
decembrie. Luna decembrie, prin faptul că îl aduce pe Marte pe casa carierei, a numelui, a faimei, a
prestigiului, dar şi pentru că o trage după el pe Venus care trece acum prin casa a IX-a, a bucuriilor
elevate, îi aduce pe tauri în postura de a fi privilegiaţi prin ceea ce nu au putut calcula, nici
cuantifica și nici anticipa în lunile din urmă. Marte a trecut în Vărsător în 5 decembrie, chiar în ziua
în care Soarele şi Chiron şi-au împlinit careul lor. Asta înseamnă că deviza aspiraţiilor sociale este
una care s-ar putea să nu fie susţinută din punct de vedere al sănătăţii sau să contravină propriilor
moralităţi. La ce am văzut că sunt în stare să facă taurii în noiembrie nu ar trebui să ne mai mire
pentru că pot să-şi încalce reguli, pot să le preschimbe, pot să le dea acestora noi înfăţişări pentru aşi ascunde agitaţia şi a cere un preţ corect pentru munca pe care o prestează.
Dar problema principală va veni din faptul că acei asociaţi, protectori, persoane importante
în care şi-au pus mari baze, refuză să dea un semn, să meargă mai departe în demersurile pe care
taurii le-au iniţiat, refuză să semneze un angajament sau nu dispună de timpul necesar. Saturn,
apropiindu-se cu paşi repezi de finalul tranzitului sau prin Scorpion şi intră în Săgetător, eveniment
care se va consuma în 23 decembrie, trimite de-a lungul întregii luni un careu agresiv către Neptun
şi împreună cu Lilith de pe primele grade din Fecioara va construi un careu în T care, situându-l pe
Saturn, ca planeta focar, pe cuspida dintre Scorpion şi Săgetător, le va aduce multă mobilitate
taurilor şi teamă că lucrurile sunt construite împotriva lor. Această teamă îi va face să nu vadă
rezultatele benefice care vin spre ei acum. Nu se vor bucura de carieră, de renume, de avantajele pe
care le deţin prin funcţiile pe care le deţin pentru că au convingerea clară că sunt provizorii şi nu
provizoratul şi l-au dorit, ci poziţia definitivă. Ei trebuie să ştie că roata se va întoarce definitiv
oricând şi că nimic nu este sigur în această lume, ci doar iubirea este singura forţă care dăinuie
pentru că ea traversează, asemenea focului, toate planurile manifestării şi în plus faţă de focul cu
care se aseamănă ea dă contur universului şi îl susţine. Dacă taurii aleg acum să fie precum iubirea
vor reuşi să-i preschimbe pe oamenii din jur şi să şi-i transforme din duşmani în prieteni, din
opozanţi în susţinători, iar dacă vor fi asemenea focului vor reuşi să-i sperie şi pe acei puţini
prieteni pe care au reuşit să şi-i mai păstreze în preajmă.
Pentru că taurii au pe casa moralităţii de ceva timp pe Pluton şi, în plus, lucrurile ascunse le
schimbă etalonul de moralitate (careu Uranus-Pluton), au de câţiva ani mari rezerve în a-şi însuşi
noi valori. Doar se folosesc de acestea pentru a capta atenţia celor din jur, pentru a da exemple,
pentru a-şi face cunoscut un mesaj, pentru a vorbi celorlalţi despre dragoste, despre iubire, despre
sacrificiu, despre muncă sau despre disciplina, ei însă se ţin departe de toate aceste lucruri pentru că
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ştiu că acum caracterul principal al moralităţii, din punctul lor de vedere, este schimbarea. Cu greu
reuşeşti să faci un taur să se schimbe, să se modeleze pentru, că este o structură destul de greoaie şi
acum, când Saturn se afla pe cuspidă, are confirmări negative referitoare la faptul că moralitatea cu
care s-a născut, deciziile pe care le-a luat, trebuie să rămână aşa cum sunt, iar schimbările să se facă
la vârf, acolo unde le este scris să se producă.
În decembrie ei se luptă cu aceste hotărâri definitive care le sunt atât de potrivite şi de
plăcute probând o anume lipsă de prudenţă în menţinerea lor, acum ar trebui să fie sensibili, iar
poziţia lui Saturn, care este un exponent al rigidităţii într-o zonă a instabilităţii, trebuie folosita de
tauri ca un etalon, ca o fereastră deschisă către flexibilitate.
Vor putea mult mai uşor să facă acest lucru după 17 decembrie când Mercur va trece în
Capricorn, lucrând mai uşor în planul ideilor şi reuşind cumva să se lipească de ei şi exemplele
marilor biografii pe care le citează de ceva vreme. Astfel, ceea ce se întâmplă de pe 17 decembrie
până pe 23 decembrie când Saturn va trece în Săgetător reprezintă un preambul la ceea ce ar trebui
să fie o nouă structură morală. În realitate ea nu este o nouă structură moral, ci este o nouă
modalitate de prezentare şi de fapt nici nu este nouă, ci reprezintă doar aceeaşi haină curăţată altfel
sau ajustată puţin din croială ori îmbogăţită cu un nou accesoriu.
Momentul trecerii lui Saturn pe casa a VIII-a este un avertisment dur pentru tauri pentru că
iese dintr-o casă unde se simte bine, unde este comunicativ şi unde poate atrage atenţia celorlalţi
prin maturitate, prin muncă sau disciplina. Intrând în casa VIII-a îi expune pe taur la pericole şi mai
mari, la devitalizări şi, pentru că este cumulat cu poziţia lui Uranus din Berbec, un alt malefic,
plasat pe o alta casă de finalitate, îi transformă la finalul anului 2014 pe tauri în cele mai vulnerabile
fiinţe din tot zodiacul.
Tocmai de aceea este important pentru cei care consultă aceste previziuni astrale să-şi
pregătească momentul trecerii lui Saturn în Săgetător din timp şi să nu se lase în voia unor
imprudențe foarte mari. Saturn va reveni în 2015 în Scorpion şi îi va ajuta pe tauri să-şi revină puţin
din şocul contactului cu pericolul, însă nu pentru mult timp. Tot în 2015 se va întoarce definitiv în
Săgetător transformând avertismentul de acum (roata se întoarce în fapte). Celelalte probleme care
au venit spre taur din luna noiembrie încoace accentuează aceeaşi latură a aşteptărilor nerealiste
cerându-i acestuia ceea ce a uitată că deţine şi anume un sentiment cald, prietenie, iubire sau
sinceritate.
Dacă taurii sunt vulnerabilizați
prin trecerea maleficului Saturn în casa a
VIII-a, poziţie cumulată cu plasarea lui
Uranus în casa a XII-a, o altă casă de
finalitate, trecerea lui Lilith în casa a V-a
nu face decât să pună, cum se spune în
popor, gaz pe foc. Vor uita complet că
mediul familiei este vulnerabil şi finalul
anului, când Marte va fi în opoziţie cu
Jupiter, îi va zdruncina şi în această
zonă. Nu este important atât demult
pericolul la care se expun taurii în
această perioadă, ci este important să nu
uite, dacă totuşi consultă din timp aceste
previziuni astrale, că sentimentul, iubirea, sinceritatea, căldura contactului, sunt singurele
instrumente care îi protejează în faţa unui eşec lamentabil sau în faţa unor situaţii extrem de dure.
Pentru cine are cunoştinţe minime de astrologie este lesne de observat că aceste opoziţii sau
aceşti factori astral cumulați, prin poziţia în zodie sau prin relaţiile lor din case reprezintă o lovitură
dură aplicată taurilor şi ipostaza în care acești nativi pot pica de sus, indiferent cât de siguri sunt pe
ceea ce au câştigat până acum.
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GEMENI
MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI

HENRI COANDA
(7/19 iunie 1886 – 25 noiembrie 1972)
Academician și inginer roman genial, pionier al aviației, fizician, inventator al
motorului cu reactie si descoperitor al efectului care ii poarta numele. A fost fiul
generalului Constantin Coanda, prim-ministru al Romaniei in 1918.
Henri Coandă s-a
născut la Bucureşti la 7
iunie 1886, fiind al doilea
copil al unei familii
numeroase. Tatăl lui a fost
generalul
Constantin
Coandă, fost profesor de
matematică la Şcoală
naţională de poduri şi
şosele din Bucureşti şi fost
prim-ministru al României
pentru o scurtă perioadă
de timp în 1918. Mama sa,
Aida Danet, a fost fiica
medicului francez Gustave
Danet,
originar
din
Bretania.
Încă din copilărie
viitorul inginer şi fizician era fascinat de
miracolul vântului, după îşi va şi aminti mai
târziu. Henri Coandă a fost mai întâi elev al
Şcolii Petrache Poenaru din Bucureşti, apoi al
Liceului Sf. Sava 1896 unde a urmat primele 3
clase, după care, la 13 ani, a fost trimis de tatăl
său, care voia să-l îndrume spre cariera militară,
la Liceul Militar din Iaşi 1899. Termină liceul în
1903 primind gradul de sergent major şi îşi
continua studiile la Şcoala de ofiţeri de artilerie,
geniu şi marină din Bucureşti.
Detaşat la un regiment de artilerie de
câmp din Germania 1904, este trimis la
Technische
Hochschule
(Universitatea
Technica) din Berlin-Charlottenburg. Pasionat
de probleme tehnice şi mai ales de tehnică
aviaticii, în 1905 Coandă construieşte un avionrachetă pentru armata romană. Între 1907-1908
a urmat de asemenea cursuri universitare în
Belgia, la Liège, şi la Institutul tehnic
Montefiore. În 1908 se întoarce în ţară şi e
încadrat ofiţer activ în Regimentul 2 de artilerie.
Datorită firii sale şi spiritului inventiv care nu se
împăcau cu disciplina militară, el a cerut şi
obţinut aprobarea de a părăsi armata, după care,
profitând de libertatea recâştigată, a întreprins o
lungă călătorie cu automobilul pe ruta Isfahan –
Teheran – Tibet. La întoarcere pleacă în Franţa

şi se înscrie la Şcoală
superioară
de
aeronautică
şi
construcţii,
nou
înfiinţată la Paris 1909,
al
cărei
absolvent
devine în anul următor
1910, ca şef al primei
promoţii de ingineri
aeronautici.
Cu sprijinul inginerului
Gustave
Eiffel
şi
savantului
Paul
Painlevé, care l-au
ajutat
să
obţină
aprobările
necesare,
Henri
Coandă
a
efectuat experimentele
aerodinamice prealabile şi a construit în
atelierul de carosaj al lui Joachim Caproni
primul avion cu propulsie reactiva de fapt un
avion cu reacţie, fără elice, numit convenţional
Coanda-1910 pe care l-a prezentat la al doilea
Salon internaţional aeronautic de la Paris 1910.
În timpul unei încercări de zbor din
decembrie 1910, pe aeroportul Issy-lesMoulineaux de lângă Paris, aparatul pilotat de
Henri Coandă a scăpat de sub control din cauza
lipsei lui de experienţă, s-a lovit de un zid de la
marginea terenului de decolare şi a luat foc. Din
fericire, Coandă a fost proiectat din avion
înaintea impactului, alegându-se doar cu spaimă
şi câteva contuzii minore pe faţă şi pe mâini.
Pentru o perioadă de timp, Coandă a abandonat
experimentele datorită lipsei de interes din
partea publicului şi savanţilor vremii. Între
1911-1914 Henri Coandă a lucrat ca director
tehnic la Uzinele de aviaţie din Bristol, Anglia
şi a construit avioane cu elice de mare
performanţă, de concepţie proprie. În următorii
ani se întoarce în Franţa, unde a construit un
avion de recunoaştere 1916 foarte apreciat în
epoca, prima sanie-automobil propulsată de un
motor cu reacţie, primul tren aerodinamic din
lume şi altele. În 1934 obţine un brevet de
invenţie francez pentru Procedeu şi dispozitiv
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pentru devierea unui curent de fluid ce pătrunde
într-un alt fluid, care se referă la fenomenul
numit astăzi Efectul Coandă ", constând în
devierea unui jet de fluid care curge de-a lungul
unui perete convex, fenomen observat prima
oară de el în 1910, cu prilejul probării motorului
cu care era echipat avionul sau cu reacţie.
Această descoperire l-a condus la importante
cercetări aplicative privind hipersustentaţia
aerodinelor, realizarea unor atenuatoare de sunet
şi altele.
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Henri Coandă revine definitiv în ţara în
1969 ca director al Institutului de creaţie
ştiinţifică şi tehnică (INCREST), iar în anul
următor, 1970, devine membru al Academiei
Romane. Henri Coandă moare la Bucureşti, pe
data de 25 noiembrie 1972, la vârsta de 86 de
ani.
(sursa: http://premiileinovatiei.ro/henricoanda/)

NICOLAE GRIGORESCU
(15/27 mai 1838 – 21 iulie /3 august 1907)
Nicolae Grigorescu este primul dintre fondatorii picturii române moderne,
urmat de Ion Andreescu şi Ştefan Luchian, devenit un simbol pentru generaţiile de
artişti care, în primele decenii ale secolului al XX-lea, căutau să identifice şi să
aducă la lumină valorile profund definitorii ale spiritualităţii româneşti.
Pictorul s-a născut în satul Pitaru,
judeţul Dâmboviţa, fiind al şaselea copil al lui
Ion şi al Ruxandrei Grigorescu. În anul 1843,
când îi moare tatăl, familia se
mută la Bucureşti, în mahalaua
Cărămidarilor, în casa unei
mătuşi. După o timpurie
ucenicie, de numai doi ani,
între 1848 şi 1850 în atelierul
miniaturistului şi pictorului de
biserici ceh Anton Chladek
(1794 - 1882), Grigorescu va
executa icoane pentru bisericile
din Băicoi, judeţul Prahova, şi
mânăstirea Căldăruşani. În anul
1856, realizează compoziţia
istorică
Mihai
scăpând
stindardul, pe care o prezintă
domnitorului Barbu Ştirbei,
împreună cu o petiţie prin care
solicită un ajutor financiar
pentru studii. Între 1856 şi
1857, va picta biserica nouă a
mănăstirii Agapia, din Neamţ.
Toată noaptea visam numai
îngeri şi scene religioase. Erau
zile când tot ce făceam mi se părea trist, fără
viaţă, fără armonie; şi atunci îmi venea să las
totul baltă şi să plec în lume. Intra o rază de
soare şi deodată se lumina şi biserica şi sufletul
meu. Pe atunci noi n-avem niciun fel de
orientare în artă. Era o carte veche, cu slove
chirilice, care ne da reţete de la Muntele Athos
pentru prepararea culorilor şi câteva lămuriri
despre vârsta, îmbrăcămintea, viaţa şi însuşirile
fiecărui sfânt. (Viața și opera lui Grigorescu,
Colecția Pictori de Geniu, Editura Adevărul
Holding, București, 2009, pag. 47) La
intervenţia ministrului de externe, Mihail
Kogălniceanu, care îi apreciază calitatea

picturii, primeşte o bursă pentru a studia la
Paris.
În toamna anului 1861, tânărul
Grigorescu pleacă în capitala
Franţei, unde intră la Şcoala
de Belle-Arte, frecventând
atelierul lui Sébastien Cornu,
unde este coleg cu Auguste
Renoir.
Conştient
de
propriile-i lacune în formaţia
artistică, va studia în primul
rând desenul şi compoziţia.
Va părăsi curând atelierul şi,
atras de noile viziuni ale
Şcolii de la Barbizon, se va
stabili în această localitate,
desăvârşindu-şi
educaţia
picturală prin asimilarea
experienţei
unor
artişti
precum Jean-François Millet,
Camille Corot şi Théodore
Rousseau. Influenţat de acest
mediu artistic, Grigorescu
devine preocupat de însuşirea
unor modalităţi novatoare de
expresie, în atmosfera cultului
pentru pictura en plein air, ce pregătea apropiata
afirmare a impresioniştilor. Sentimentul
colorează, nu pensula. Poţi colora c-o bucăţică
de cărbune, şi toate tuburile din lume nu-ţi dau
albastrul unei flori de inişor dacă nu-l ai în
suflet.” (Viața și opera lui Grigorescu, Colecția
Pictori de Geniu, Editura Adevărul Holding,
București, 2009, pag. 7)
În cadrul Expoziţiei Universale de la
Paris din 1867, participă cu şapte lucrări,
expune la Salonul parizian din 1868 tabloul
Ţigăncuşă, revine de câteva ori în ţară şi,
începând din 1870, va participa la Expoziţiile
artiştilor în viaţă şi la cele organizate de
Societatea Amicilor Belle-Artelor. În anii 1873
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– 1874, face călătorii de studii în Italia (Roma,
Neapole, Pompei), în Grecia şi la Viena.
În anul 1877 este chemat să însoţească
armata română în calitate de pictor de front,
realizând la faţa locului, în luptele de la Griviţa
şi Rahova, desene şi schiţe ce vor sta la baza
unor viitoare compoziţii. Soldaţii noştri sunt
nişte bravi şi zău c-am avut poftă să viu să-i
desenez aci, în această baie de foc. [...] S-ar
putea întâmpla să rămână ceva din opera mea
care să amintească mai târziu lumii întregi că
soldatul român n-a crâcnit în faţa gloanţelor,
după cum n-a crâcnit nici în faţa mămăligii.
(Viața și opera lui Grigorescu, Colecția Pictori
de Geniu, Editura Adevărul Holding, București,
2009, pag. 99/110)
Din 1879 până în 1890, lucrează
îndeosebi în Franţa, fie în Bretania, la Vitré, fie
în atelierul său din Paris. Întors în ţară, deschide
mai multe expoziţii personale la Ateneul
Român, între anii 1891 şi 1904.
Din 1890 se stabileşte definitiv în ţară şi
se dedică preponderent subiectelor rustice, întro nesfârşită variaţie a motivului, pictează
portrete de ţărănci, care cu boi şi numeroase
peisaje cu specific românesc.
În portrete, în compoziţii inspirate de
experienţa participării la Războiul de
Independenţă – Atacul de la Smârdan, Roşior
călare – în seria de Care cu boi, în peisajele
realizate în ţară ori în timpul călătoriilor în
străinătate – La Posada, Bordei în pădure,
Potecă cu flori, Pescăriţa din Granville,
Răspântie de oraş la Vitré – se impun aspecte
ale unui stil şi ale unei viziuni cu totul originale.
Exerciţiul lucrului în aer liber aduce paletei sale
luminozitate, iar modul de construcţie plastică o
inedită îmbinare între rigoare şi spontaneitate.
Floarea trebuie să fie plăpândă, nu fragilă. Şi
umedă şi curată, moale, proaspăt colorată, să-şi
păstreze pe pânză şi lumină, şi seva. Şi asta nu
se face numai cu vopselele din tub”. (Viața și
opera lui Grigorescu, Colecția Pictori de Geniu,
Editura Adevărul Holding, București, 2009,
pag. 120)
În 1899 este ales membru al Academiei
Române, fiind primul artist plastic căruia i se
face această onoare. Nicolae Grigorescu se
stinge din viaţă la 21 iulie 1907 la Câmpina. În
atelier, pe şevalet, se afla ultima sa lucrare,
neterminată, Întoarcerea de la bâlci.
Personalitate eminentă a plasticii
româneşti, într-un moment decisiv pentru
constituirea culturii române moderne, Nicolae
Grigorescu întreprinde o spectaculoasă înnoire a
limbajului plastic. Cu o formaţie în care se
remarcă filonul tradiţiilor picturii murale de
care s-a apropiat în anii tinereţii şi, deopotrivă,
experienţele impresioniştilor, Grigorescu se
manifestă în diverse genuri cu o autoritate care
se va prelungi şi după dispariţia artistului.
Influenţa covârşitoare pe care a avut-o asupra
contemporanilor săi a marcat şi evoluţia
generaţiei ce i-a urmat, creaţia sa inaugurând
astfel o tradiţie picturală de amplă rezonanţă.
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Nicolae Grigorescu a determinat o
schimbare fundamentală în evoluţia picturii şi
gustului artistic în România. Temperament
puternic şi complex, liric prin firea sa, înzestrat
cu o sensibilitate care i-a permis să adapteze
mediului şi peisajului românesc idealizarea
poetică inspirată de pictorii Şcolii de la
Barbizon, el rămâne primul pictor român de
circulaţie europeană.
Lucrează mult în fiecare zi. Şi şterge
tot ce faci, dacă nu simţi sufletul tău acolo. Dar
lucrează mult – ca să poţi lucra repede. Toate
lucrurile de afară trebuie făcute repede, smulse
din zbor. Cu acelaşi peisaj, scăldat în aceeaşi
lumină şi privit cu aceaşi dispoziţie sufletească
nu te întâlneşti decât o dată în viaţă. Iată de ce-i
important să poţi lucra repede. Nicolae
Grigorescu (Viața și opera lui Grigorescu,
Colecția Pictori de Geniu, Editura Adevărul
Holding, București, 2009, pag. 72)

Nicolae Grigorescu acasă, în Câmpina

Astăzi, Muzeul Memorial Nicolae
Grigorescu din Câmpina este o secţie a
Muzeului Judeţean de Artă Prahova Ion
Ionescu-Quintus”, unde pictorul Nicolae
Grigorescu şi-a trăit în această casă ultimii ani
din viaţă, 1904 – 1907, aici găsindu-se ultimul
său atelier. El s-a retras la Câmpina împreună
cu toată familia: soţia sa, Maria Danciu, şi fiul
său Gheorghe Grigorescu. A ales acest oraş
pentru aerul său patriarhal şi, mai ales, pentru
împrejurimile de o inegalabilă frumuseţe:
malurile Prahovei, înconjurate de dealuri
acoperite de o vegetaţie specifică, albastrul fără
sfârşit al cerului, elemente pe care le întâlnim
adesea în operele sale din această perioadă.
Casa, construită chiar de către artist, a
ars în timpul primului război mondial deoarece,
din nefericire, aici fusese stabilit cartierul
general german pentru întreaga zonă, astfel
încât, spre finalul conflagraţiei, un mare
incendiu a distrus-o în întregime. O parte dintre
obiecte, în special cele de la parter, au putut fi
salvate, ceea ce a făcut posibilă reconstituirea
casei artistului (atelierul, sufrageria, biblioteca)
în perioada 1954 – 1955, Muzeul fiind deschis
în 1957. Reconstrucţia s-a desfăşurat sub directa
îndrumare a fiului artistului, fotografiile din
timpul vieţii lui Nicolae Grigorescu fiind de
mare ajutor. Planurile de reconstrucţie au fost
realizate de arhitectul câmpinean Popişteanu,
iar Nae Goage, sculptor amator şi, vreme de
mai mulţi ani, ucenic al artistului, a contribuit,
alături de Gheorghe Grigorescu, fiul pictorului,
la refacerea cât mai fidelă a clădirii.
Tablourile
expuse
provin
din
patrimoniul iniţial al casei memoriale a
artistului sau sunt împrumutate din colecţiile
Muzeului de Artă din Ploieşti, ca şi din acelea
ale Muzeului Naţional de Artă al României.
(Sursa:http://www.romanipentruolume.r
o/etapa1/nicolae-grigorescu)
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Confuzie. Nevoie de confort. Accentuarea problemelor profesionale. Invitaţie la seriozitate.
Dezamăgiri din partea prietenilor. Pierderi spectaculoase. Deficit de putere. Pretenţii. Creativitate.
Neputinţa de a se pune în valoare. Risipă din dorinţa de a reedita un succes. Apar persoane noi,
dar cu probleme vechi. Caută relaxarea cu toate riscurile. Disconfort psihic. Regenerarea vine
prin efort. Păcăleala este plătită scump. Câştigă în demersuri juridice, dar pierd prieteni.
Indiferenţă.
Pentru gemeni nu va fi atât de evident că 2014 este anul alegerilor multiple deoarece ei se
ocupă de griji materiale şi urmăresc să acumuleze prin orice mijloc bunuri pe care să le pună la baza
confortului personal. Se implică în tot felul de activităţi care să ascundă starea de stres, însă
tensiunile şi problemele pe care le traversează şi care vin dintr-o accentuare a casei muncii sunt
vizibile pentru ei încă din toamnă lui 2012. Ceea ce a venit spre ei în 2013 este doar o parte din
limitările predispuse de Saturn în Scorpion şi care se referă la necesitatea de a învăţa să accepte
părerile celorlalţi cu cugetul, nu doar din buze, să învețe că nu pot păcăli pe oricine, prin orice
mijloc şi că în această lume nu totul se bazează pe schimb de valori, pe transfer, nu totul se rezumă
la a fi mesager, ci mai trebuie să dai dovadă şi de muncă, de seriozitate, de disciplină.
Riscul îi va urmări şi în anul acesta pentru că Pluton în continuare se află pe o casă de
finalitate (casa a VIII-a), iar Uranus din Berbec ocupă casa parteneriatelor. Prietenii de altădată le
dovedesc şi în 2014, ca şi în 2013, că sunt instabili, că pot fi vicleni, că pot păcăli, că pot șantaja ori
că îl pot duce pe un nativ din gemeni într-o zonă în care să facă gesturi mari, ample, dar păguboase
prin care să piardă mult, poate mult mai mult decât ar putea să-şi închipuie. Riscul pierderilor
spectaculoase se va menţine tot anului 2014 însă el se va accentua în lunile aprilie şi decembrie prin
împlinirea a încă două careuri între Uranus şi Pluton, legând casele a VIII-a şi a IX-a adică
punându-i în faţa situaţiilor fără soluţii sau în faţa situaţiilor în care soluţiile lor sunt lipsite de sens,
iar cele ale societăţii nu pot fi acceptate de aceştia.
Lilith va trece de-a lungul acestui an în Leu, în casa comunicării, şi-i vom vedea pe gemeni
revoltaţi împotriva tuturor. Vor considera că le ştiu pe toate, că au informaţii care ar putea să
compromită pe oricine şi nu se dau într-o parte din a proceda în consecinţă. Problema puterii
personale va fi una destul de complicată în 2014, mai ales în primele luni ale anului, cât timp Capul
Dragonului le va mai fi în casă a VI-a. Când acesta va trece în casa a V-a, adică din martie, gemenii
vor exploda de nemulţumire, de iritare, de indignare cerând drepturi pe care nu le-au avut niciodată,
dar pe care şi-au închipuit că le-ar putea obţine. Sunt în egală măsură creativi, mai ales cei tineri,
însă nu găsesc canalul potrivit să se pună în valoare, nu câştigă pe cât de mult şi-ar dori, iar de
partea cealaltă, în cazul gemenilor puţin mai norocoşi, dacă se află în faţa unui câştig substanţial,
atunci îl risipesc imediat în dorinţa de a-şi reaminti cum era pe vremea când se simţeau foarte bine.
Zona puterii personale mai are o componentă lezată, pe care au avut-o şi-n 2013 şi anume
demnitatea socială. Neptun în casa a X-a le va aduce iluzii despre demnitatea socială, închipuirea că
sunt apreciaţi, respectaţi şi unii dintre ei, mai uşor de entuziasmat, chiar vor crede că sunt apreciaţi
atunci când anumite personaje dubioase din anturaj îi linguşesc pentru a-i folosi ca intermediari. În
2014 gemenii uzează de dreptul de a fi intermediar, chiar dacă nu aceasta este ţinta lor principală.
În vară Junon va trece pe semnul lor şi după ce lunile de primăvară au fost privaţi de dreptul
de a se asocia, frustraţi de faptul că nu au fost înţeleşi sau acceptaţi, că nu au găsit cea mai potrivită
persoană pentru a-i asculta sau pentru a-i ajuta să se destreseze prin comunicare, prin schimb, prin
relaţionare, simt că răsare soarele şi pe strada lor. Lucrurile nu sunt însă atât de spectaculoase pentru
că imediat ce Junon intră în semnul lor, Neptun şi Chiron, de pe casa a X-a, vor intra în mers
retrograd. Asta înseamnă că apar în viaţa gemenilor persoane noi, dar cu probleme vechi.
Este foarte greu să-l faci pe un gemeni să fie serios în munca sa. El va transforma totul într-o
joacă şi va căuta acolo unde lucrurile să fie foarte serioase, să le privească de departe, de sus, să le
ia în uşor pentru că se sperie de greutate, de apăsare, de probleme care cer implicare, efort sau
muncă. Indiferent cât de educat este pentru a munci, indiferent cât de clar îi este că în această viaţă
trebuie să integreze şi componenta munca, un gemeni va căuta tot timpul să se relaxeze, să se
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distreze, să privească de departe priveliștea, să dea vieţii un sens uşor viclean, versatil, simplu
pentru a nu se expune riscului.
În anul 2014, prin accentuarea axei II-VIII, gemenii se supun riscului de a trece prin crize
materiale, de a nu şti să investească bunul pe care-l au, de a risipi valori importante şi de a învesti
într-o imagine socială căre-i duce din nou spre dezamăgire. Ei trebuie să înţeleagă că în acest an,
după ce jumătate de an Marte le-a stat pe casa plăcerilor (a V-a) după ce au trecut prin probleme de
creativitate, probleme cu copii sau afective, probleme de autoritate, regenerarea vine prin efort, nu
mai sunt în stare să facă din nou efort, nu pentru că au putere, au din belşug, ci pentru că au un
puternic disconfort psihic.
Faptul că afacerilor mai mari sau mai mici, tranzacţiile sau negocierile pe care doresc să le
facă nu merg aşa cum vor ei, le provoacă gemenilor un puternic disconfort. Avându-l pe Jupiter pe
casa a II-a, pentru Gemeni anului 2012 a fost încărcată de şansa de a supravieţui unor probleme
grave, în egală măsură au vrut să păcălească destinul şi în 2014 vor avea de înfruntat ipostaze
neplăcute în sectorul în care au dorit să păcălească. Putem să amintim aici şi de o anume sancţiune
care va veni spre ei din octombrie până la finalul anului şi care ar putea să-i priveze de libertatea pe
care au dorit să şi-o adjudece prin viclenie.
Trecerea lui Saturn în casa parteneriatelor îi îndeamnă pe gemeni să treacă la acţiune. Îşi
reduc prietenii sau ajung în punctul în care să câştige în confruntări deschise, în procese sau în alte
forme de retribuire a unui drept, însă să piardă la capitolul sinceritate, prietenie. Nu sunt oameni
care să pună preţ prea mult pe acest lucru. Dacă prietenia nu se consumă față în faţă pentru ei
devine o carte frumoasă pusă într-un raft care poate fi acoperită de praf ani de zile fără ca ei să
observe ori să aibă vreo reacţie.
Nu au ataşamente prea mari şi tocmai de aceea 2014 ar putea să fie un an dificil care va lovi
în acest punct. Încercând să îi înveţe lucruri pe care, în general, un gemeni să nu le înveţe toată viaţa
şi anume că este nevoie de seriozitate, nu pentru a-i încuraja caracterul demonstrativ al
personalităţii, ci pentru a descoperi simplitatea.

IANUARIE
Dezordine. Libertate folosită în mod greşit. Crize. Disconfort. Mândrie. Forţează prin
cuvânt, termen, noţiune. Confuzie. Lasă o urmă a trecerii sale. Dezamăgire. Invitaţie la analiză.
Sancţiune pe refuzul muncii. Soluţii neobişnuite. Lipsa de simţ practic este percepută ca un
disconfort. Pierd acumulările din prezent. Sunt dezamăgiţi de experienţe. Apel la reperele lui 2013.
Pierderi de mari dimensiuni. Consum suplimentar. Apel la credinţă.
În ianuarie gemenii se vor destinde judecându-i pe ceilalţi. Vor privi oportunităţile sociale
cu dispreţ, probând o anume dezordine a conştiinţei care va fi văzută în modul cum îi tratează pe
ceilalţi. Până pe 12 ianuarie, când Mercur va trece în Vărsător, încurajându-i spre comunicări
destinse şi ajutându-i să treacă pe un nivel superior, vor folosi libertatea de expresie în relaţii
(deviza lunii ianuarie) într-un mod greşit. Opoziţia lui Mercur din Capricorn cu Jupiter din Rac din
3 ianuarie devine exponentul unei crize. Invocă faptul că nu mai dispun de banii necesari, că nu au
informaţiile care trebuie şi pun pe seama unui puternic disconfort toate crizele pe care le vor face în
această perioadă. În egală măsură, peste câteva zile, în 6 ianuarie şi Soarele va trece prin opoziţia cu
Jupiter, asta înseamnă că şi Venus se afla în Capricorn trimiţând opoziţii către Lilith şi Jupiter
transformând această oportunitate care înseamnă Jupiter (Marele Benefic) pe casa a II-a, a
acumulărilor materiale, într-un risc de pierdere prin greşeli lamentabile, prin mândrie. Sunt prea
mândri, aroganţi sau invocă prea uşor anumite privilegii pe care nu le merită sau pe care nu le-au
avut niciodată. Îşi închipuie că pot, forţând prin cuvânt sau atitudine, să adjudece un drept şi sunt
convinşi că dacă l-au adjudecat îl vor avea tot timpul. Dacă sunt flexibili (aceasta nu este o
problemă pentru gemeni) atunci ea va deveni sluga trecutului, mulţi vor fi prea mândri de ceea ce au
adjudecat anterior şi se vor aşeza şi ei în primul rând aşteptând o medalie. Vor confunda atitudinea
cu tonul ridicat, autoritar, care vine din bogăţia de informaţii, cu versatilitatea sau cu isteţimea de a
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alege unu, două sau trei informaţii pe care să le pună în paginile unei cărţi şi pe copertele căreia să
scrie numele său.
În ianuarie Gemenii sunt vulnerabili şi tocmai această vulnerabilitate îi îndeamnă să viseze
la preschimbări sociale importante, la asocieri spectaculoase, care nu vor veni aşa cum le
formulează sau aşa cum le cer ei şi care până la urmă se vor transforma pentru ei într-o altă sursă de
dezamăgire. Pentru a fi victorioşi aşa cum îşi doresc, gemenii ar trebui să privească în altă direcţie,
să prospecteze piaţa muncii, să vadă ce ar putea să facă suplimentar faţă de meseria lor ori faţă de
preocupările pe care le au acum, care sunt subalternii care au bune intenţii faţă de gemeni şi doresc
să-i susţină, cât de departe pot merge cu un efort făcut în limita confortului.
Prin trecerea lui Mercur în Vărsător din 12 ianuarie şi, implicit, prin împlinirea careului la
Axa Dragonului ei vor lua contact cu această dezamăgire la modul foarte concret. Le vin informaţii
dintr-o zonă superioară, sunt trimişi la reeducare, li se descoperă goluri de informaţie, devin
vulnerabili prin intimităţile pe care şi le-au neglijat sau pe care au dorit să le ascundă ori prin faptul
că au refuzat să muncească. Mercur din Vărsător din casa IX-a îi pune în contact cu informaţii
superioare, fie din domeniul ştiinţific, fie din domeniul ezoteric şi, de asemenea, oferindu-le soluţii
neobişnuite pentru modul de a gândi pe care şi l-au format. În felul acesta, ceea ce vine spre ei în a
doua parte a lunii ianuarie nu poate fi aplicat, iar această situaţie le creează un puternic disconfort.
Aceste informaţii pe care Mercur li le oferă începând cu 12 ianuarie îi vor face pe gemeni să
se deschidă faţă de informaţii referitoare la pericolele la care au fost expuşi de-a lungul lui 2013 şi
care, după semnele care apar acum, îi curtează încă şi în 2014. Acum ar putea să înţeleagă de ce tot
ceea ce acumulează pierd, de ce tot ceea ce intră pe uşă, iese pe fereastră, de ce sunt atât de
vulnerabili atunci când vine vorba de acumulări personale, de autoritate sau de imagine publică. Ca
şi cum, dintr-odată, au intrat într-un con de umbră, iar umbra nu exprimă întunericul sau absenţa
luminii, ci problemele care îl fac pe gemeni să se întunece de la sine.
Această fereastră, informaţia, această deschidere, nu va dura foarte mult şi nu va fi un
element care să insiste foarte mult pentru gemeni, ci îl va avertiza după care îl va lăsa să decidă din
nou singur pentru viaţa sa. În felul acesta, gemenii transforma preschimbarea socială prin care trec
într-o stare de abandon. Pentru că timpul în care primesc aceste informaţii este relativ scurt, la cât
de importante sunt şi la câte clarificări suplimentare necesită, aceştia se vor arăta la finalul lunii
ianuarie dezamăgiţi de tot ceea ce le este dat să trăiască.
Neptun din casa a X-a i-a dezamăgit şi în 2013, dar şi în 2012, însă acum o va face cu atât
mai mult cu cât Jupiter împreună cu Lilith le vor trece prin casa strictelor necesităţi (casa a II-a) și
înţeleg că lucrurile comportă o agravare periculoasă pentru ei.
În felul acesta, vor căuta sprijin în acţiuni pe care le-au depăşit în 2013, vor căuta repere ale
lui 2013 pe care să le aplice în această primă lună a lui 2014. Din nefericire Soarele se află în careu
la Axa Dragonului şi tot ce vine pe linia personalităţii, toate gândurile, atitudinile sau direcţiile de
care uzează acum, dacă nu sunt pe filiera disciplinei sau dacă nu pun în practică informaţiile pe care
le-au primit referitoare la ceea ce trăiesc acum, le accentuează dezamăgirea şi îi stabilizează pe linia
pierderilor.
Gemenii, în 2014, dar în special în ianuarie, pierd mult, iar cei din jur care iau parte la
această dramă a gemenilor se vor mira de cât de multe au dispus, de cât de multe au avut gemenii
de-şi pot permite să piardă la dimensiunea aceasta.
Aici se vor confrunta din nou cu caracterul înşelător
al lunii negre din Rac expunându-i la emoţii pe care
nu le pot explica şi punându-i în fața unei atitudini
care va veni din partea anturajului pe care nu o va
mai putea clarifica sau de care nu se va putea folosi
pentru a merge mai departe. Asta înseamnă consum
suplimentar venit dintr-o zonă în care gemenii nu
au control, aceea a credinţei. Credinţa gemenilor se
sprijină pe cuvinte, pe formule de adresare, pe termeni, pe sensuri directe, nu pe profunzime. Or, în
aceste momente de final al lunii ianuarie, le este cerută profunzime şi trebuie să facă dovada
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faptului că o deţin prin aplicarea directă a informaţiilor care au venit spre ei acum. Numai aşa dau
dovadă de seriozitate şi numai aşa arată că înţeleg aşa acum se laudă.

FEBRUARIE
Privilegii. Pretenţii nerealiste. Lipsă de voinţă. Superficialitatea duce la pierderi
suplimentare. Judecată lezată. Nemulţumire. Cred că forţând primesc privilegii noi. Sunt tulburați
şi se destrezează prin vorbire. Înclinaţie spre spectacol. Probleme venite din zona muncii. Ţintele
trebuiesc susţinute prin efort. Pericol venit din partea unor alimente. Caută plăceri prin toate
mijloacele. Zăpăceală. Probleme cu disciplina.
Luna februarie vine pentru gemeni cu privilegii nebănuite. Mercur, guvernatorul lor, o mare
parte din luna, va fi retrograd şi le va încuraja acestora comportamentele neobişnuite. Cât timp va fi
în Peşti, adică până pe 13 februarie, îi va transforma pe aceştia în nişte plângăcioşi de parcă îşi
amintesc numai de ceea ce-i doare, numai de ceea ce-i loveşte, numai de lucrurile care sunt fragile
şi asupra cărora nu mai au control. Deşi au o viziune aparte asupra vieţii lor sociale, deşi intuiesc
direcţia spre care se îndreaptă, gemenii nu se pot mobiliza să o ia de la capăt, parcă nu dispun de
voinţa necesară, le lipseşte acest imbold, acea motivaţie care sa-i ducă în punctul în care să adjudece
victoria. Simt că sunt foarte aproape de ea, dar nu se pot mobiliza. Intervalul 3-6 februarie este unul
benefic pentru gemeni şi am putea spune că este cel mai benefic din această lună pentru că avem un
Mercur direct în Peşti în trigon cu Axa Dragonului şi aceştia află informaţii pe ultima sută de metri
înainte că sectorul din care provin aceste informaţii să se închidă sau să accepte alţi nativi din alte
semne ca exponenţi sau reprezentanţi ai lor.
Dacă vor continua să fie superficiali, aşa cum ne-au obişnuit, atunci gemenii nu vor folosi
nici aceste informaţii şi această fereastră pozitivă dată de aspectele zilei de 3, 4, 5 şi de 6 februarie
vor fi risipite, aruncate pe apa sâmbetei, iar trigonul pe care Chiron şi Jupiter îl împlinesc să nu-i
ajute să-şi transforme noile informaţii în oportunităţi reale, ci să le alimenteze în continuare visele
la capitolul Ce bine ar fi dacă....
În 10 februarie când Mercur se va afla din nou în trigon cu Axa Dragonului, el va fi deja
retrograd şi judecata lor este impurificată de evenimentele din trecut. Ei nu sunt obiectivi, nu
apreciază la justa valoare situaţiile pe care le traversează ori privesc cu ochi critici toate aceste
complicaţii. Ei consideră că nu au probleme şi după cum sunt dispuse planetele, prin faptul că
opoziţiile care se împlinesc acum, în februarie, nu au mediatori, le susţine această suspiciune indică,
şi din punct de vedere astral, că o parte din ceea ce spun nu sunt închipuiri. Ei spun că lupta cu
aprecierile false, cu nedreptatea, cu ceea ce este incorect, impur sau marcat de orgoliu şi care este
îndreptat împotriva sa pe când, în realitate, ei se arta nemulţumit de tot ceea ce trăiesc şi caută
justificări în jur pentru a se dezveli de toate aceste lucruri. Ei speră că prin această schimbare
forţată, prin această deciziei categorică, viaţă îi va recompensa şi vor avea din nou şansă, noroc sau
oportunitate.
Nu este departe de adevăr, însă dacă aceste lucruri se vor împlini atunci asta se va împlini
cel mai devreme în lună martie. Acum retrogradarea guvernatorului lor îi lezează, îi face instabili, îi
tulbură foarte mult sau îi face să vorbească fără rost, să se risipească în dorinţa lor de a-şi combate o
inhibiţie, să se simtă bine sau de a fugi de autosuficienţă sau de blazare. Lor le place să-şi dea
importanță, să se dea în spectacol, să fie pe scenă, să aibă reprezentaţie, să atragă atenţia celor din
jur şi când au un auditoriu simt că toate emoţiile i-au părăsit, vorbesc liber se deschid uşor faţă de
informaţii pe care altcineva în mod firesc le-ar obţine în intimitate şi reuşesc să sucească minţile
celor din jur că sunt fiinţe care-şi rezolvă uşor probleme. În realitate, nu sunt fiinţe care-şi rezolva
uşor problemele, ci fiinţe care şi le expun uşor celor din jur, iar dacă în preajma lor vor avea fiinţe
care gândesc ori care apreciază viaţa prin profunzimea lor atunci vor fi exasperate de teatralitatea şi
înclinaţia spre spectacol ori spre a demonstra, tendințe pe care gemenii le vor afișa din abundență în
februarie.
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Dacă vor cădea în păcatul urgentării lucrurilor, gemenii se vor afla în februarie în faţa unor
gafe monumentale, se vor justifica prin faptul că urmăresc să clarifice anumite lucruri, să le rezolve
prin dialog, însă ei nu pot să se situeze în poziţie subalternă, nu pot să fie supuşi, nu acceptă uşor
aceasta condiţionare decât dacă în statutul de subaltern are propriul sau traseu, decât dacă el se
subordonează doar funcţiei pe care o deţine, nu unei persoane ce deţine o funcţie superioară.
Problema pe casa muncii devine acută şi pare să îl grăbească acum spre soluţii periculoase, ca şi
cum se afla pe ultima sută de metri şi trebuie să acţioneze în forţă pentru că dacă acum nu câştiga,
nu va mai reuşi niciodată.
În luna februarie gemenii vor acţiona ca şi cum au nevoie de o ţintă, de un scop. Însă vor
pierde din vedere că această ţintă trebui să aibă legături cu segmentul muncii. În caz contrar, se vor
confrunta cu probleme de sănătate, cu tulburări de factură internă, cu probleme metabolice sau cu
probleme cauzate de ingerarea unor substanţe toxice. Unii, având o minte puternică şi folosind-o
negativ, îi vor da hranei o notă toxică prin faptul că vor mânca mai puţin decât este cazul, fie vor
mânca mai mult, fie nu-şi vor alege cu atenţie alimentele sau vor bea mai mult.
În a doua parte a lunii februarie vor motiva că nu tristeţile îi îndemna spre aşa ceva, ci pur şi
simplu, fără nicio explicaţie, îşi caută plăceri prin toate mijloacele. Careul lui Jupiter la Uranus, care
se va împlini la finalul lunii februarie, va reface careul în T pe semne cardinale şi le va aduce din
nou acestora probleme cu autoritatea. Ei devin un subiect problemă pentru comunitate atunci când
uzează de forţă pentru a se juca, pentru a-şi ascuți gheruţele, ca o pisică, sau pentru a se distra.
Pentru o persoană responsabilă este inacceptabilă această atitudine pentru că gemenii trec
prin momente cu adevărat apăsătoare şi va fi de neînţeles cum doresc să persiste în această eroare,
în contactul cu minciuna, cu făţărnicia sau cu viclenia, cum aleg să arunce banii pe fereastră, pe o
distracţie de o noapte când pentru suma primită au muncit un an de zile. Va fi de neînţeles, până şi
pentru ei, cum de sunt atât de zăpăciţi, atât de infideli disciplinei pe care contextul astral din 2014
încearcă să li-l implementeze, cum de au făcut ape la 2013, dar nu au luat de acolo ceea ce trebuie.
În 28 februarie Mercur îşi revine la mersul direct şi este posibil ca şi această atitudine risipitoare să
dispară, însă acţiunile sunt deja săvârşite.

MARTIE
Explorarea muncii. Clarificare. Disimulare. Probleme de autoritate. Iau contact cu un suflu
nou. Reeducare. False aprecieri. Pierderi. Câştigurile sunt mici. Nu le sunt apreciate experienţele.
Sunt îndemnaţi să se separe de oamenii care i-au dezamăgit. Relaţia cu comunitatea intra într-un
uşor declin. Se simt liberi de orice răspundere. Exprimarea personală creează suspiciuni.
Dacă au crezut că zăpăceala lunii februarie se va stinge, va rămâne o istorie, atunci s-au
înşelat. Luna martie vine, în principal, cu explorarea rezultatelor pe baza muncilor săvârşite
anterior. Dând curs devizei principale a lunii (căutarea adevărului), vor dori în februarie să clarifice
anumite lucruri, să se implice mult în raporturi sociale care să schimbe balanța ori care să le acopere
gafele pe care le-au făcut anterior. Se vor disimula atât de mult, vor fi persoane care vor arăta că
sunt capabile de compasiune, de responsabilitate, de atenţie sau de înţelepciune uzând de toate
informaţiile care au venit spre ei în februarie şi pe care nu le-au pus în aplicare datorită mersului
retrograd al lui Mercur. Acum, guvernatorul lor, o bună bucată de vreme, va mai fi în Vărsător,
adică până pe 18 martie, însă acesta nu poate fi un semn de noroc pentru că Marte va intra în mers
retrograd şi le va aduce probleme de autoritate.
Dacă în februarie au fost pe punctul de a face o gafă monumentală, de a lua o decizie
împotriva unui individ, său împotriva unei autorităţi vrând să dea lovitura cu această atitudine şi nu
au dus-o la îndeplinire, acum, prin retrogradarea lui Marte, prin faptul că acesta, în mersul direct,
s-a apropiat suficient de mult de Capul Dragonului, dar, conjuncţia cu acesta nu se va consuma
acum, ci mai târziu, abia în luna iulie, riscul de a se răni prin acţiuni impulsive este foarte mare.
Gemenii în martie vor simţi că vine spre ei un suflu nou. Junon va trece în Berbec, iar Lilith
le va degaja casa nevoilor, a strictelor necesităţi şi va trece pe casa comunicării. Casa comunicării,
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fiind în analogie cu semnul lor natal (casa a III-a) chiar dacă, pe de o parte îi trimite la şcoală, îi
învaţă mai multe despre societate, despre cei din jur, despre informaţii ei simt că această
componentă are şi o notă avantajoasă pentru ei, adică chiar dacă trebuie să-şi îmbogăţească anumite
cunoştinţe, chiar dacă află lucruri noi, chiar dacă intră în medii noi, face acest lucru de pe poziţii
privilegiate, adică în postura de fiinţe care deţin deja un secret al succesului şi urmează să se
stabilească dacă ceea ce deţin ei este bun pentru comunitate, pentru grup sau bun pentru planurile pe
care destinul le are pentru ei.
Această impresie este însă una falsă, pentru că Lilith se află în continuare în careu cu Axa
Dragonului şi există riscul falselor aprecieri, a falselor oportunităţi, există riscul să se expună unor
zone ale comunităţii care să le sărăcească şi mai mult avuţia, care să-i enerveze şi mai mult sau să-i
oblige să semneze un contract ori să promită că vor împărţi câştigul în mod egal. Prin faptul că
Lilith iese din casa a II-a şi intră în casa a III-a îi ajută mult pe gemeni la capitolul câştig.
Câştigurile vor fi de această dată reale, îi vor linişti sau vor fi mulţumiţi cu cât au reuşit, în felul
acesta, să-şi drămuiască mult mai bine banul care vine spre ei sau ceea ce primesc din jur.
Vor fi însă nemulţumiţi că înţelepciunea lor de viaţă, cunoştinţele lor nu sunt apreciate de
cei din jur şi văd în această desconsiderare un potenţial pericol ce ar putea veni din nou din zona
muncii. Nu trebuie să uite că luna martie este o lună spectaculoasă la capitolul schimbări, nu doar
Lilith le trece într-o casă de comunicare, ci şi Capul Dragonului va trece, în a doua parte a lunii, în
Balanţă, adică pe o casă de putere (casa a V-a). Vor căuta să extragă un înţeles plăcut, sau
acceptabil pentru ei din toate aceste conflicte, vor prospecta în alt mod aceste probleme, căutând
punctele vulnerabile ale celor din jur pentru a a-i şantaja sau pentru a uza de aceste informaţii atunci
când sunt agresaţi.
Pentru că Venus din casa gândirii superioare se află în careu cu Axa Dragonului înţelegem
că în casa complementară (casa a III-a), Lilith, va acţiona cu o presiune foarte puternică sunt
îndemnaţi să se separe de oamenii pe care i-a dezamăgit chiar dacă nu toate faptele pe care aceştia
le-au îndreptată către gemeni au fost negative. În încadrează pe toţi în aceeaşi categorie, le pune
categoria de mincinoşi, prefăcuţi, făţarnici, periculoşi, lipsiţi de viziune sau superficiali şi renunţă la
ei. Astfel raporturile cu severitatea intră într-un uşor declin şi dacă nu sunt atenţi, dacă nu fac apel la
o judecată reală, la un discernământ real multe din deciziile pe care se simt constrânşi să le ia acum
îi duc în faţa unei erori foarte puternice sau în fața unor eşecuri ce vor avea repercusiuni pe termen
lung.
Pentru că ştim, gemenii au un talent special în a se apăra de
dramele afective, de emoţii puternice prin ironie, sarcasm vom considera
că puţini dintre nativii acestei zodii vor reuşi să gestioneze într-un mod
adecvat ipostazele astrale ale lunii martie. Ba, în plus, prin faptul că
Soarele se vă apropia suficient de mult de Uranus (fiind în fereastra
conjuncţiei) ei se vor arăta liberi de orice responsabilitate şi vor considera
că nu pot beneficia de relaţii noi. De o reîmprospătare a vieţii personale
dacă nu fac schimbări de această factură. Prietenii vechi nu trebuie aruncaţi
la coş, însă Saturn în casă a VI-a se pricepe foarte bine să-i înveţe pe
gemeni acest lucru. De această dată cu intrarea lui Lilith în casa a III-a, în
Leu, problema educaţiei va deveni una dureroasă. Ei vor refuza multe
dintre şansele destinului de a se cizela, de a-i accepta pe cei din jur sau de a
convieţui într-un mod simplu, fără crize, fără jigniri şi fără viclenie. Faptul
că Axa Dragonului îşi schimbă semnele, trece de pe Taur-Scorpion, pe
Berbec-Balanță, cu capul Dragonului în casa a V-a îi îndeamnă pe gemeni
să se exprime într-un mod personal. Modul personal de exprimare al
gemenilor cu Lilith pe casa lor analoagă (casa a III-a) va fi o mare problemă pentru ei, dar şi pentru
societate.
Există riscul ca aruncând la coş prieteni vechi şi afişându-se așa să creeze mari suspiciuni
celor din jur faţă de noile prietenii care ar putea să le dezvolte cu gemenii în acest an. Dacă în
această lună nu vor înţelege că plăcerile sunt periculoase, vor ajunge cu şi mai puţini prieteni, adică
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fără aceia care nu s-au separat singuri de gemeni, ci care au fost alungaţi, iar cel care-şi alungă
prietenii, îndepărtându-i la modul concret sau ignorându-i, trebuie să-şi asume singurătatea nu ca
solitudine, ci ca dramă pentru că aceasta este o lege nescrisă a universului.

APRILIE
Refuzul iertării. Expansiune. Curaj în înfruntarea problemelor sociale. Consum. Le este
sancţionat egoismul. Complicaţii de factură materială. Pot deveni torţionari pentru cei din jur.
Tăria de caracter este simulată. Au nevoie să fie inspiraţi în abordarea cheltuielilor. Probleme
sentimentale. Folosesc greşit cunoştinţele. Refuzul educaţiei. Pot deveni pentru cei din jur surse de
scandal, umilinţe sau enervare.
Chiar dacă problemele s-au mai limpezit puţin cu trecerea lui Lilith în casă a III-a, chiar
dacă anumite complicaţii şi-au mutată domeniul de activitate, gemeni refuza să se încadreze în
schemele generale ale lui 2013. în luna aprilie ei vor refuza să ierte pentru că vor considera că
iertarea este un semn de slăbiciune sau chiar dacă este o virtute, chiar dacă o vor privi ca pe un
element cât se poate de special sau de impresionant, odată abordată nu poate avea control asupra ei
şi sunt convinşi că nu ştiu să aleagă în modul adecvat persoanele faţă de care să o îndrepte. De
altfel, aprilie vine spre ei cu o expansiune stranie, ei se simt eliberaţi de o presiune, mult mai
curajoşi decât au fost până acum în a înfrunta probleme sociale, însă nu prin metodele adecvate
momentului, ci vorbesc mult, poate prea mult, despre orice, cu oricine, se implică în tot felul de
acţiuni care îi epuizează în ideea că, procedând aşa, îşi ameliorează relaţiile însă, până la urma
rezultanta, va fi o fragmentare a fiinţei sau încărcarea elementelor personale cu prea multă mândrie.
Sunt sancţionat că au fost egoişti, iar acum se comportă ca nişte răsfăţaţi ai sorții şi în continuare se
arată mândri, refuza discernământul ori refuză să-l folosească pentru cei din jur. Acesta este efectul
cumulat al faptului că Jupiter din casa a II-a şi cu Pluton din casa a VIII-a sunt în opoziţie, iar
Uranus, foarte aproape de Mercur, pe Berbec, aduce prea multă aroganţă ca element menit să
medieze probleme de factură materială.
Dacă judecăm faptul că Marte i se opune lui Uranus, adică toţi aceşti protagonişti participă
la construirea unei cruci cosmice cardinale înţelegem de ce gemenii sunt acum atât de împrăştiaţi,
atât de agitaţi, atât de disperaţi să capteze atenţia şi să-i domine pe cei din jur, cu informaţii, cu
extravaganțe, cu neprevăzut, cu stres. Unii pot deveni torţionari pentru cei din jur, însă nu-i
interesează, ei doresc să diminueze presiunea de pe locul de muncă şi chiar dacă o mută pe putere,
pe relaţii, pe sentimente, pe zona emoţională se bucură de fiecare dată când nu au probleme la locul
de muncă sau când cineva nu îi deposedează de un bun cu promisiunea că pe viitor această situaţie
dureroasă pentru gemeni se va repeta, dacă au tensiuni, stresuri, dacă au zilnic episoade de
contradicţie cu cei din jur, nu-i deranjează, ba chiar le face plăcere, considerând că sunt activi şi
această activitate le menţine vie tăria de caracter.
În realitate, ei nu au tărie de caracter în această lună, ci sunt impulsivi, sunt duri, sunt locuri
de dezechilibru şi devin pentru cei din jur un factor de stres. Înţelegem astfel că toată această
activitate le distrage atenţia de pe lucrurile esenţiale. Ei nu vor să ierte, nu vor să înţeleagă, nici nu
au răbdare cu cei din jur, iar asta înseamnă că vor da curs trăsăturilor negative ale lui Lilith în casa
a III-a care îl constrânge pe nativi să refuze orice lecţie de viaţă. Din nefericire, acest segment este
lezat şi de refuzul informaţiilor, iar asta înseamnă că în aprilie gemenii vor fi pe consum, nu pe
acumulare. Jupiter pe casa a II-a i-ar putea ajuta să acumuleze sau să drămuiască altfel banul pe
care-l câştigă, să fie mai inspiraţi atunci când cheltuiesc sau să împartă mai bine pe sectoare ale
vieţii sumele pe care trebuie să le consume. Vor reuşi să facă acest lucru doar gemenii care sunt
puternici, care sunt fiinţe superioare, care nu au probleme cu patrimoniu, ci care până acum nu au
avut probleme în a administra un bun care ar fi trebuit să îmbogăţească acest patrimoniu. Ei acum se
situează la nivelul consumului pe care l-au abordat în 2013 şi unii dintre ei au avut un 2013 cu o
bază solidă. Însă contextul astral este obiectiv. El nu pune etichete. Tocmai de aceea trecerea
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Soarelui prin Coada Dragonului ne lansează mesajul că gemenii se afla într-un moment de
cumpănă.
Dacă ar fi să facă o sinteză a aceea ce trăiesc gemenii trec prin probleme sentimentale. Ei
spun că toate lucrurile din plan social se amplifică pentru că au ghinion în dragoste, că nu sunt
iubiţi, că sunt prea direcţi, că spun adevărul în faţă şi pentru că nu tolerează minciuna. În realitate,
nu aceasta este principala problemă, ci faptul că nu tolerează să fie învăţati de ceilalţi, nu accepta
nici sfaturi, nici recomandări şi nu se destind decât în situaţia în care vorbesc doar ei şi au garanţia
că cei din jur îi ascultă. Vor fi foarte expansivi şi dinamici până în preajma zilei de 20 aprilie când
Soarele va trece în Taur, adică în casă a XII-a, aducându-le tulburări metabolice sau accentuarea
unor probleme pe care, în primele 20 de zile ale lunii, le-au ignorat. Acum se preocupă mai mult de
sănătate, de problemele cronice, de disfuncţii despre care au trecut sau vor trece cu timpul ori de la
sine şi concluzia la care vor ajunge va fi aceea că fie o parte dintre probleme reprezintă somatizarea
unor tensiuni pe care nu le-au rezolvat în timp util, fie sunt foarte sensibili la stres.
Ei îşi amplifică singuri stresul. Se expun problemelor materiale de parcă nu au cap, judecată
şi nu au învățat nimic de la viaţă până acum, dar noi, pentru că studiem astrologie, ştim că ei devin
vulnerabili datorită poziţionării lui Lilith pe casa educaţiei primare. Ceea ce ştiu deja folosesc greşit
prin impactul maleficilor care se unesc acum într-un careu în T pe semne cardinale, iar ceea ce
trebuie să înveţe se loveşte de o uşă închisă.
Cu alte cuvinte, ceea ce trăiesc gemenii în aprilie este un impas şi ar trebui, dacă sunt
dispuşi să consulte previziunile astrologice să înţeleagă că aceste probleme cu care se confruntă
acum nu vor fi depăşite decât prin iertare. Iertarea îi enervează foarte mult şi atunci când sunt
constrânşi să ofere, dar şi cea pe care o primesc pentru că le lasă impresia că nu rezolvă
problemele, ci le aduce o alinare iluzorie cu care nu s-au împăcat niciodată. Fără iertare mesajul
casei a XII-a pentru gemeni, care se va contura la finalul lunii aprilie, îi va apăsa şi mai mult şi va
transforma blocajul de pe acumularea informaţiilor noi, în uitare. Uitarea, de această dată, nu este
selectivă, ci este privită ca un semn de penitenţă. Înţelegem acest lucru din faptul că opoziţia lui
Mercur cu Saturn de pe finalul lunii este mediată de Chiron din casa a X-a. Sunt pedepsiţi pentru că,
la rândul lor, au dorit să pedepsească pe cineva şi au făcut-o greşit sau din exces de zel ori din
vanitate.
Fiinţele superioare se vor asocia cu cei asemenea lor şi vor observa că le creşte puterea
personală, că sunt ajutaţi, susţinuţi din subtil, că o mână a destinului, nevăzută, îi încurajează şi îi
protejează de pericole foarte mari. Ceilalţi însă vor avea un final de luna aprilie obositor şi vor
deveni pentru toţi cei din jur surse de penibil, de scandal, de umilinţe sau de enervare.

MAI
Uşurare. Devin duri pentru a se apăra. Refuzul îi ajută. Descinderi. Participă la
frământările grupului. Scăderea vitalităţii. Lecţii neobişnuite. Educaţie inutilă. Nevoie de
mobilizare. Interes faţă de lege. Au nevoie de asistență. Evenimente neobişnuite. Excentricitate.
Nostalgia normalităţii. Refuzul realităţii. Relaţii complicate. Discuţii sterile. Luciditatea devine
prioritară. Apreciază mai curând experienţele decât înţelepciunea de viaţă.
Drama lunii anterioare se mai păstrează şi în luna mai, până în dată de 7, când Mercur va
trece în semnul lor, aducându-le un plus de isteţime, de vigoare, şi încurajându-i să-şi facă de cap
într-un mod mai puţin agresiv sau mai puţin periculos. De asemenea, mai este luna în care Marte îşi
revine din mersul retrograd în dată de 20 şi asta se va întâmpla când Soarele deja a trecut pe semnul
lor, când lucrurile deja s-au schimbat substanţial. Până atunci, însă, gemenii devin victimele
intrigilor. Junon şi Lilith sunt în careu, iar trigonul pe care Lilith îl trimite către Venus şi Uranus
care este activ o bună parte din luna mai îi încurajează spre a da curs unor comportamente dure care
să el compenseze pe altele şi mai dure. De această dată însă a fi necuviincios, a critica, a judeca sau
a fi ironici sau caustici se dovedeşte a fi de bun augur, adică îi ajută pe gemeni să se apere. A refuza
un sfat, o recomandare reprezintă o şansă, aceea de a-şi proteja fiinţa de obiceiuri proaste. Dacă
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până acum faptul că gemenii nu s-au deschis faţă de cei din jur din divers emotive i-a ajutat mult,
acum retrogradarea lui Marte din casa a V-a, privind o opoziţie din partea lui Venus şi a lui Uranus
din casa a XI-a le creează probleme de natură afectivă pe episoade care s-au consumat anterior. Se
reîntâlnesc cu duşmani din trecut, sunt constrânşi să lucreze cu lideri de altădată sau devin
vulnerabili în faţa unor şefi de grup, de echipă pe care nu-i pot coordona aşa cum îşi doresc ei.
Nu încape discuţie ca luna mai va fi pentru gemeni şi o lună a descinderilor periculoase. Pe
motiv că traversează frământări interne, că doresc să clarifice lucrurile atât în ceea ce priveşte
relaţia lor cu ei înşişi cât şi în raport cu societatea intră într-o stare de plutire. Consideră că
tensiunea, stresul sau chiar afecţiunile medicale pe care le au se vindecă prin destindere, prin
distracţie, prin defularea acestor dorinţe pe care până acum societatea și le-a respins.
Chiar dacă celorlalţi le vorbesc despre bucurii, despre plăceri, despre metode de vindecare,
opoziţia Soarelui cu Saturn care se va împlini în jurul datei de 10 mai îi îndeamnă să-şi facă griji
pentru viitor. Se tem de stabilitatea locului de muncă şi urmăresc să-şi însuşească noi cunoştinţe.
Aceasta este de altfel şi marea problemă a lui 2014 şi anume faptul că gemenii nu învaţă sau învaţă
foarte greu. De această dată chiar vor să înveţe anumite lucruri, vor să înţeleagă unde greşesc, vor să
repare, însă vor să o facă în felul lor, adică nu să fie în armonie cu societatea, cu comunitatea, ci să
extragă de acolo ceea ce consideră ei în acest moment că le este util. Pe lângă faptul că judecata le
este puţin afectată de prea multe emoţii pe care nu le pot controla, de partea cealaltă sunt subiectivi
că nu se pot separa de probleme pe care le traversează de la începutul anului şi, aşadar, este puţin
probabil că luciditatea lor să fie la cotele optime. Este puţin probabil că ei, invocând acest proces
subiectiv de selecţie, să se aleagă cu ce este mai bun din ceea ce traversează.
Dacă se vor încăpăţâna să treacă de această linie vor da de o altă problemă a acestui an şi
anume să-şi impună reguli care le vor acutiza problemele de sănătate, le vor amplifica stresul sau îi
va face să se simtă şi mai nesiguri în mediul de apartenenţă. Aşa cum au început luna aşa trebuie să
o termine. Ei trebuie să profite acum de încrâncenarea pe care au dovedit-o anterior, transformând-o
doar acum, doar în această lună a lui 2014 într-o calitate. Trebuie să-şi închidă circuitele faţă de
sfaturile răutăcioase, faţă de recomandările penibile, faţă de răutăţile voalate ale celor din jur pentru
a putea merge mai departe.
Luna plină de pe axa Taur-Scorpion, aceea care se împlineşte în 14 mai, îi pune pe gemeni
în faţa unor soluţii pe anumite afecţiuni pe care le au sau pe anumite probleme cu legea pe care le
traversează. Acestea, însă, nu trebuie să urmeze traseul pe care-l dictează ei, ci au nevoie de o
asistență continuă. Primesc sfatul şi cel care îl oferă trebuie să supravegheze modul cum este pun în
aplicare sau cum reacţionează corpul la noul tratament, dacă este vorba despre o boală.
Combinând toate aceste direcţii înţelegem că prin limpezirea lucrurilor, prin intenţia clară de
a se lăsa în voia acestora, gemenii ajung în ipostază în care să traverseze evenimente neobişnuite. Se
confruntă cu falsul, fie că îl produc ei, fie că îl atrag şi reuşesc să treacă dincolo de ei fără
evenimente ieşite din comun. Excepţie de la această regulă fac gemenii care au dovedit de la
începutul anului până acum că au un comportament antisocial, că s-au îndrăgostit prea mult de acest
mod de a fi şi nu vor să se schimbe.
Dacă în primele 20 de zile ale acestei luni au fost excentrici căutând să se bucure în modul
neobişnuit şi căutând prin acest comportament să compenseze o frustrare, din 20 mai când Marte
revine la mersul direct le revine cheful normal de viaţă, plăcerile normale îi ating din nou şi abia
acum înţeleg că nu contextul astral de acum şi, implicit, încăpăţânarea (principalul efect), i-au
protejat de la pericole şi mai mari.
În afara acestei înţelegeri speciale, luna mai nu pare să vină faţă de cei născuţi în zodia
Gemeni cu prea multe evenimente sau, chiar dacă le produc, nu doresc să le vadă, să le urmărească
şi nici atâta, să le integreze în dimensiunea proprie. Relaţiile în această lună sunt complicate şi ei
vor vedea acest lucru spre finalul lunii când se afla în faţa unor evenimente foarte plăcute pe care nu
le pot finaliza. Au prea mult nerv, prea multă individualitate, discută prea mult despre lucruri pe
care ar trebui să le îndeplinească cu fapta şi consideră că cineva din anturaj, în mod intenţionat, îi
marginalizează, îi respinge sau nu-i doreşte la masa tratativelor.
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Finalul lunii mai îi duce pe gemeni cu Mercur, guvernatorul lor, în casă a II-a şi cu Venus în
casă a XII-a, adică într-o combinaţie foarte bună, între minte şi suflet. Chiar dacă sunt marginalizaţi
reuşesc să se îndrepte pe un traseu auxiliar şi să obţină rezultatele dorite. Problema se va pune
asupra lucidităţii. Dacă în primele trei săptămâni ale lunii mai au dat dovadă de luciditate, au fost
disciplinaţi, atenţi la ceea ce se întâmplă în viaţa lor, acum, la finalul lunii mai ar putea să le
fructifice cu brio însă, am văzut că primele trei săptămâni, au venit asupra gemenilor cu destul de
multă neplăcere, cu multe riscuri şi tocmai de aceea înţelegem că vor fi puţini gemeni care vor reuşi
să împace ambele direcţii şi să se declare învingători la finalul lunii mai, iar aceştia sunt indivizi
care s-au mai confruntat cu asemenea probleme, care au o anumită vârstă şi prin suma experienţelor
pe care l-au avut au reuşit să dovedească şi o anume înţelepciune de viaţă.
Când vine însă vorba despre înţelepciunea de viaţă şi de gemeni trebuie să fim rezervaţi. Ei
au mai curând experienţe, decât înţelepciune de viaţă, însă indiferent cum o numim, la aceasta se va
face trimitere la finalul lunii mai pentru a ridica nivelul succesului şi a-l stabiliza pe nativul născut
în această zodie pe o linie a succesului, aşa cum îşi doreşte.

IUNIE
Judecată afectată. Evenimentele iau înfăţişarea unei erori care sancţionează. Au nevoie de
auditoriu, dar nu se pot deschide faţă de mari grupuri. Emoţii profunde. Exprimare simplă. Se
detașează de prejudecăţi sau de teamă. Refuzul educaţiei privită ca o sancţiune. Prin orgoliu
evenimentele simple se inflamează. Lipsa de luciditatea îi duce spre răzbunare. Sunt siguri pe ceea
ce simt. Revoltă. Se implica în a demonstra. Devin neliniştiţi când li se îngrădeşte creativitatea.
Luna iunie ar trebui să fie liniştită pentru gemeni pentru că nu aduce decât un careu între
Marte şi Pluton şi o opoziţie între Uranus şi Marte, dintre planetele care nu fac anual turul
zodiacului, adică o parte dintre complicaţiile lunilor anterioare s-au mai degajat puţin, s-au mai
temperat şi, selectându-se, rămân înaintea sa doar câteva dintre ele și ar trebui să se mobilizeze în
modul cel mai potrivit şi să se rezolve. Din nefericire, Mercur va fi retrograd o mare parte din
această lună, afectându-le judecata, modul cum comunică, instrumentele pe care le preferă şi
îndemnându-i să folosească o atitudine mai puţin corectă. În plus, ceea ce nu poate anticipa un
gemeni vine din faptul că în ziua în care Mercur intră în mers retrograd și Venus atinge gradul
perfect în careul cu Lilith. O problemă nu vine niciodată singură şi evenimentele din această
perioadă i-au înfăţişarea unei erori care se răzbună pe individ sau care declanșează în cascadă o
serie de evenimente nefericite.
Cu alte cuvinte, căutarea liniştii, aceea care reprezintă deviza lunii iunie nu este nici pe
departe una din preocupările importante ale gemenilor acum. Ei vor avea nevoie ca toţi cei din jur
să fie liniştiţi pentru a-l urmări, pentru a obţine rezultatele scontate, pentru a se exprima într-un
anumit fel ori pentru a-şi pune în aplicare spiritul său practic foarte dezvoltat.
Pentru că o avem pe Venus în domiciliu de zodiei (Taur) şi exaltare de casă (casa a XII-a)
sentimentele sale sunt corecte, dar supuse unui filtru foarte sever. Simte corect, dar nu poate arăta
acest lucru faţă de toată lumea, ci faţă de cei cu care are o colaborare de natură profesională. Fie
prin profesia pe care este constrâns să o practice, fie prin pasiunile pe care le-a cultivat, rezultatul
este unul eminamente pozitiv. Cine vede un gemeni emoţionat în această perioadă va fi impresionat
de faptul că poate atinge astfel de profunzimi. Nativul acestei zodii poate face acest lucru pentru că
este simplu în exprimarea sa şi mesajul pe care-l transferă deţine deja o încărcătură afectivă, deci nu
emoţia sa este cea care înnobilează mesajul, ci faptul că este exprimat în modul cel mai simplu şi
lipsit de artificii. Unii numesc această comportare absenţa prejudecăţilor alţii forţă concentrată
alţii consideră că refuză să-i pedepsească pe cei din jur pentru lucrurile pe care le traversează ei.
Indiferent care le este motivaţia, atunci când sunt văzuţi în exerciţiu funcţiunii gemenii
impresionează şi lasă o urmă pozitivă pe acolo pe unde trec.
Dacă în cazul gemenilor pozitivi, problemele de natură profesională sau cele care i-au captat
până acum atenţia ori cele de natură medicală se îndreaptă către o soluţie plăcută, problema
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educaţiei rămâne în continuare activă. Nu doresc să investească pentru cursuri, nu doresc să se
documenteze ori dacă o fac, aleg un domeniu care nu le va folosi pe viitor pentru a putea să-i
pedepsească pe cei din jur invocând tot timpul inutilitatea recalificării sau aprofundării unor studii.
Pentru că una din devizele generale ale acestei luni este aceea dată de căutarea liniştii şi ca
efect periculos rezonantele negative, acelea care slăbesc profunzimea spiritului, să prefere anturajul
care-i stimulează. El trebuie să se exprime pozitiv, trebuie să prefere caracterul pozitiv al emoţiilor,
indiferent dacă starea de fapt a lucrurilor sau ceea ce este mai evident îl încurajează spre aşa ceva.
El a văzut de la începutul anului până acum că cine cultivă vânt culege furtună şi Luna plină de pe
axa Gemeni-Săgetător, aceea care leagă două case de relaţii (casa I şi casa a VII-a) poate transforma
în preajma zilei de 13 iunie un eveniment aparent banal, un conflict care altădată s-ar fi stins prin
schimbul de replici într-o confruntare de proporţie. Orgoliul este de vină şi acesta va fi marea
problemă până în preajma zilei de 21 iulie când Soarele va trece din Gemeni în Rac, adică va trece
pe casa a II-a. Până atunci nevoile individuale, personale, care şi aşa nu le sunt clare gemenilor din
cauza lui Mercur retrograd, le creează probleme şi-i constrâng să promită răzbunări.
Sunt ajutaţi însă din 17 iunie de Junon care le trece pe casa lor, scoţându-i în evidenţă.
Trebuie să ştie însă că nu evidenţierea personalităţii lor este problema, ei pot să facă acest lucru în
orice moment, ci calitatea a ceea ce pun la dispoziţia celorlalţi, îi ridică sau îi coboară. Dacă sunt
agitaţi, dacă folosesc puterea împotriva individului, dacă se arată impulsivi şi nu se apropie de
linişte vor observa că lucrurile se complică din nimic, că această atitudine ofensivă nu rezolvă
problema, ci o amplifică sau o înmulţeşte.
Dintre toate zilele lunii, 20 iunie pare să fie una dintre cele mai dificile pentru că este ziua
când puterea minţii lor creşte într-un mod în care ei nu pot controla, iar Chiron de pe casa
demnităţii sau imaginii sociale intra în mers
retrograd, încalcă reguli, şi aşa puţine la
număr, ori aleg să se asocieze cu oameni care
au învins prin agresivitate sau prin rău, prin
tulburarea liniştii publice ori prin război. În
felul acesta, lucrurile se intensifică şi vom
vedea acest lucru, în special în ziua de 23
iunie, de când Jupiter îşi va împlini careul la
Axa Dragonului, iar Venus le va intră pe
semnul lor. Vor fi atât de siguri pe ceea ce
simt, vor nega faptul că au avut nevoie de
ajutor ori că anturajul le-a oferit un feedback
pozitiv şi asta i-a mulţumit şi i-a încurajat, încât, pentru a-şi apăra calităţile remarcabile, acelea de
persoană care se descurcă în orice moment şi care se pricepe la orice le declara război tuturor celor
din jur. Are prea multe de dovedit şi devine vulnerabil prin această instabilitate sau fiind că pierde
din vedere că, dacă de cele mai multe ori această atitudine a dat rezultate bune, acum trebuie să se
desprindă de ea, trebuie să caute iniştea, să simplifice lucrurile pentru a reuşi în demersurile sale.
Este adevărat, cu Capul Dragonului în casă a V-a, gemenii au nevoie să fie creativi, să
investească în propria lor imagine, să se exprime de o manieră individuală, să doboare toate
barierele care stau în calea acestor direcţii şi să învingă prin elementul personal. Însă nu putem să
spunem că aceasta nu a fost preocuparea lor dintotdeauna, însă aqcum contextul astral localizează
această luptă cu elementul general pentru a doborî problemele legate de autoeducaţie sau pe cele
legate de profesie.
Cu alte cuvinte societatea vrea altceva de la ei decât își doresc şi finalul lunii, când Junon şi
Chiron sunt în careu şi când Venus din Gemeni trimite un careu către Neptun, se vor arăta
dezamăgiţi faţă de ceea ce trăiesc, revoltându-se împotriva tradiţiilor sau împotriva unei autorităţi
care este stabilizată deja. Ei trebuie să fie conştienţi că trecerea Axei Dragonului prin casele V-XI
pune mare accent pe structura lor afectivă, pe iubirea dăruită şi pe cea primită şi modul cum luptă
împotriva societăţii îi modelează, chiar dacă Lilith din casa a III-a le închide uşa către educaţie. Au
nevoie să fie investiți, să găsească propriul canal de comunicare pentru a se cizela, pentru a se rafina
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chiar dacă asta nu înseamnă şi acumularea de noi informaţii, pentru că s-ar putea ca lucrurile care
vin spre ei acum în iunie să-şi pună amprenta asupra întregii vieţi.

IULIE
Siguranţă de sine. Investiţie. Consumul schimbă direcţia priorităţilor. Agresează frumosul.
Luptă cu toţi. Refuza cursul firesc al lucrurilor. Lăcomie. Viclenie. Luptă cu nesiguranţa.
Schimbări pe nevoi comune. Dificultăţi în a învăţa. Memorie revigorată. Planuri de viitor. Dorinţe
supradimensionate. Îndoieli faţă de comunitate. Griji pentru drumuri lungi. Abstractul îi
înspăimântă. Curajul căii de mijloc reprezintă o mare realizare a vieţii.
Luna iulie îi aduce pe gemeni în postura de a fi foarte siguri pe ei. Din toată suita celor 12
luni ale anului în luna iulie vor fi cel mai siguri pe ei. Deviza generală a acestor luni (căutarea
libertăţii) va pune mult accent pe libertatea de expresie, pe libertatea de a simţi. Au puterea să vină
cu elemente noi în grupul de apartenenţă, să capteze atenţia celor din jur, să schimbe direcţiile
acestora, să-i întoarcă din drum ori să-i ajute să se redreseze într-un mod impresionant.
În mod surprinzător gemenii în iulie se vor simţi datori faţă de comunitate, față de colegii de
serviciu, faţă de cei care dezvoltă o anume colaborare, muncind pentru ei şi notând într-un carneţel
ceea ce au făcut pentru aceştia, cum a fost primit gestul lor pentru că peste timp să apeleze la o
formă de răsplata din partea acestora. Cu alte cuvinte în iulie investesc şi sunt convinşi că prin
această formă de investiţie îşi îmbogăţesc patrimoniul personal. Este, de altfel, ultima zvâcnire de
investiţii, de preocupări de această factură care vine din contextul astral şi ea se va manifesta în mod
evident, în special în prima parte a lunii iulie, când Jupiter va mai fi în Rac.
Trecând pe casa comunicării Jupiter devine instabil şi îi îndeamnă pe aceştia să distrugă
etaloanele frumosului pe care le-au protejat cu mari eforturi sau pentru că nu au ştiu de ele,
ducându-i într-o zonă destul de intensă şi periculoasă pentru relaţiile firave.
Unul din aspectele cele mai periculoase sau neplăcute ale lunii iulie vine din opoziţia
Soarelui cu Pluton care se va consuma în 4 iulie şi care îi aduce pe indivizi în postura de a lupta cu
toată lumea. Ţin prea mult la obiectele pe care le au, se arată destul de atașaţi de lucruri, de ceea ce
reprezintă ele, de încărcătura lor emoţională şi refuza categoric să se lase în voia unor transformări
pe care anturajul le impune. Aşa consideră ei că-şi menţin individualitatea, aşa consideră că-şi
asigura continuitatea pe segmentul acţiunilor pe care le-au săvârşit până acum şi, de asemenea, aşa
consideră că se menţin în normalitate. Această opoziţie îi va face pe gemeni să fie severi cu cei din
jur în utilizarea unor obiecte ori în muncă. Ei nu sunt atât de disciplinaţi pe cât le pretind celorlalţi şi
asta se întâmplă pentru că urmăresc să acumuleze foarte mult, să-şi pună bazele informaţionale,
adică să suplinească neputinţa lor de a învăţa punându-i pe alţii să înveţe pentru ei şi, punându-i la
lucru dau dovadă de o mare viclenie. Prin urmare, luna iulie devine o lună în care nu neapărat îşi
vor căuta libertate, cât luptă cu nesiguranţă.
Această nesiguranţă cere repere noi. Libertatea de expresie va fi vizibilă acum prin
zăpăceala sau, la polul opus, prin izolare. Vor fi capricioşi, nervoşi și vor considera că trebuie să
şocheze ca să se menţină pe cale. În 13 iulie, prin trecerea lui Mercur în Rac (adică pe casa a II-a)
vor gândi altfel nevoile lor de trai, vor considera că este momentul să fie mult mai atenţi la cum
mănâncă, la cum se exprima şi îi vor înspăimânta pe cei din jur cu uşurinţa lor de a memora orice.
Chiar dacă memorează, nu reuşesc să înveţe pentru că învăţarea presupune şi folosirea altor
instrumente mentale de lucru.
Această situaţie, în care gemenii îi implică pe ceilalţi pentru a face multe lucruri în locul lor,
constituie preambulul unei mari deschideri. Jupiter trecând în casa a III-a îi ajută să se orienteze
într-un domeniu pe care, pe viitor, îl vor folosi pentru a învăţa mai multe despre viaţă. Până la urmă
vor reuşi să dea curs acestui îndemn al anului, nu în modul în care cere contextul astral de acum, dar
într-un mod cât de cât eficient. Spre finalul anului, când Jupiter va rămâne singur în casa III-a, fără
Lilith, îi vom vedea pe gemeni capabili să recupereze timpul pierdut, să-i ajungă din urmă pe cei cu
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care nu au putut să ţină pasul de-a lungul anului. Acum, pentru a ascunde neputinţa de a învăţa,
devin autoironici sau îi sfidează pe cei care au sentimente pe care ei nu vor să le aibă. În schimb, au
memorie şi o folosesc din plin, ba, în plus, fac apel la arhiva personală pentru a transformaă această
calitate într-un mare avantaj.
Din nefericire, împlinirea conjuncţiei dintre Marte şi Capul Dragonului se consumă când
Jupiter se află în continuare pe gradul anaretic din Rac, deci nevoile sale de a-şi îmbogăţi
patrimoniul personal, de a-şi construi vila pe litoral, de a-şi cumpăra un apartament la Paris sau de a
avea o casă la ţară constituie deviza principală şi scopul în sine pentru care a acumulat tot ceea ce
deține în acest moment, dar şi pentru acumularea cărora vă dori să înveţe de acum încolo.
După 16 iulie asistăm la o nouă formă de exprimare. Dacă până acum aceste dorinţe
extravagante le-au ţinut pentru ei sau le-au notata într-un jurnal intim, acum cu trecerea lui Jupiter
în casa a III-a ele devin supradimensionate. Forţa care expansionează prin intermediul lui Jupiter şi
nu oricum, ci în Leu care caută fericirea şi mulţumirea pe mari suprafeţe scoate din adâncuri aceste
dorinţe şi le transforme în ţinte sau scopuri în sine.
Lucrurile se îndreaptă însă către o rezolvare însă pentru că Saturn în 20 iulie îşi revine din
mersul retrograd, iar asta înseamnă că problemele de natură profesională trec şi ele într-o nouă
etapă. Va exista în continuarea o presiune pe zona muncii, a carierii, însă ea nu va mai lua
înfăţişarea pericolului, ci va intra în normalitate. Sigur, fiind vorba despre zodii duale, orice
beneficiu are şi un neajuns, orice lucru bun are legat de coadă, tinichele care să-l enerveze sau care
să nu-l lase să se bucure pe cât de mult şi-ar dori. Mercur în 28 iulie va fi în careu cu Axa
Dragonului şi asta le va aduce îndoială legate de modul de a fi, de calea pe care au ales-o, de muncă
pe care o prestează, îndoieli legate de muncă, de parteneri, faţă de asociaţi sau faţă de naţiunea din
care provin. În intimitate îşi fac gânduri de plecare, să se deplaseze, dar deocamdată drumurile
lungii îi înspăimântă, se simt mult mai în siguranţă cu drumuri scurte, chiar dacă şi acestea au un
potenţial de risc foarte mare, chiar şi acolo pericolele sunt destul de evidente. Acum, pe final de
iulie, li se înfiripă gândurile că în altă parte vor avea mai mult noroc şi această dorinţă pusă în
pământ, în timp, va putea fi transformată într-o reuşită substanţială.
În cazul gemenilor care sunt angrenaţi pe o cale spirituală sau care urmăresc să-şi rafineze
propria structură şi să-şi atingă aprofundarea sufletului, luna iulie vine cu dezvoltare personală şi îi
ajută să înţeleagă un lucru esenţial ca orice faptă are un ecou asupra legii karmei, cine vrea să fie în
afară karmei bune sau rele va trebui să se lase cuprins întru totul de abstract. Pentru gemeni
abstractul lunii iulie este periculos, dureros sau îi înspăimântă foarte mult. Ei prin natura lor nu
aprofundează sentimentele, ci explorează mai curând mobilitatea. De această dată abstractul se află
într-o profunzime care îi sperie foarte mult. Cei care dau dovadă de curaj îndreptându-se în sensul
acesta vor transforma conjuncţia Marte-Capul Dragonului într-o mare realizare a vieţii.

AUGUST
Abuzuri. Probleme cu autocontrolul. Apel la replici. Colaborări ce se susţin pe declaraţii,
pe clarificări. Regenerare. Repararea unei erori. Se preocupă de patrimoniu. Mustrări de
conştiinţă pentru că şi-au neglijat familia. Devin exemple pentru ceilalţi. Mari îndoieli pe
demersuri grele. Nevoie de noroc. Se reglează prin vorbire. Doresc să stea deoparte de probleme.
Au nevoie să reziste prin elemente pozitive. Învaţă să trăiască.
Luna august îi tentează pe gemeni cu puterea folosită într-un mod abuziv. Mercur va intra
chiar din prima zi a lunii în Leu, adică în casa a II-a, şi la scurt timp îl va însoţi şi Venus în aşa fel
încât în mijlocul lunii să se constate o aglomerare de planete pe casa a II-a şi deci o mare problemă
pentru gemenii cu tulburări de caracter, de temperament, pentru că îi va aduce pe aceștia într-o zonă
extrem de periculoasă în care să se implice în întâmplări obişnuite, să jignească pe toată lumea, să
vorbească pe o limbă a emoţiilor pe care nu mai ei o înțeleg. Uranus din Berbec trimite trigoane
către planetele din Leu punând astfel o mare greutate pe creativitate. Creativitatea, însă, în cazul
gemenilor, vine prin arta oratorică, prin exprimare, prin noţiune, iar acum, cu Lilith din casa III-a,
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vine şi prin impresii negative sau printr-o anume greutate pe care doreşte să o pună pe seama
anturajului. În dată de 5 august Saturn şi Chiron vor fi în trigon, punându-se în felul acesta bazele
unei colaborări impresionante. Îl avem şi pe Marte în Scorpion, în casa creativităţii, iar problemele
de natură afectivă sunt degajate și gemenii încep încet, încet să se regenereze.
Este un mare mister pentru astrologie modul în care un gemeni se regenerează. Nimeni nu
ştie exact dacă folosesc o metodă acceptată şi de ceilalţi sau procedeul diferă de la un individ la
altul. Important este că Marte în Scorpion îi ajută pe toţi să se regenereze, iar în cazul lor, fiind
vorba de casa VI-a a bolilor acute, a stresului, a subordonări îi ajută pe aceştia să repare lucrurile pe
care le-au stricat anterior fie că se referă la corp, la minte sau la relaţiile sociale. Pentru că se
regenerează devin inspiraţi, puternici şi, prin modul lor de a fi, ating în mijlocul lunii august un vârf
al exprimării neobişnuite.
Prin această formă de neobişnuit, care poate atinge şi absurdul sau linguşeala ori făţărnicia
ei reuşesc să rezolve probleme ale trecutului. Se pare că, în cazul lor, acele probleme ale trecutului
nu pot fi rezolvate decât în modul acesta și, judecând după faptul că, acum, după cum sunt
planetele, au casa a III-a încărcată, dar mai ales pentru că direcțiile casei a III-a mediază acum
opoziţia pe care Capul Dragonului o are cu Uranus, înţelegem că sunt constrânşi de secvenţele
sociale să facă o nouă serie de compromisuri. Chiar dacă scapă de sub control aceste impresii
negative, chiar dacă vorbele pe care le aruncă în jur sunt dure, dar cu înţelesuri bune ori sunt
mieroase, dar cu intenţii meschine, direcţia spre care se deplasează este aceea de vindecare sau de
reparare a unei erori.
Din 15 august încolo lucrurile se distribuie altfel. Mercur le trece în casa familiei şi se
preocupă mult de patrimoniul personal sau de ceea ce au neglijat până acum. Este un fapt
surprinzător în cazul gemenilor pentru că acum chiar în direcţia aceasta se vor îndrepta şi anume să
regrete că-şi vor consuma mult timp în exterior şi că şi-au neglijat familia. În general, ei sunt
persoane active şi aceasta activitate cere mult spaţiul de desfăşurare, iar zonă publică oferea
întotdeauna suficient de multe oportunităţi pentru a fi prefera de gemeni.
De asemenea, în egală măsură este impresionantă şi modalitatea prin care gemenii reuşesc să
impună anturajului un mod de a se reface. Ei își revin repede, se remontează repede după tulburarea
pe care au traversat-o de la începutul anului până acum şi prin sextilul pe care Marte şi Pluton îl
împlinesc în 15 august ei sunt atraşi către o zonă în care pot deveni lideri ai vindecării, regenerării
sau lideri de opinie în redresarea unor probleme de factură socială. Cu toate acestea, viaţa de familie
este preferata în august, iar în special în a doua parte a lunii şi toate asocierile spre care se
îndreaptă, toate acumulările pe care le comporta de imagine sau materiale merg în această zonă.
Mercur nu va sta mult în Fecioară, o va traversa destul de repede, dar le va oferi acestora
suficient de mult răgaz încât să acumuleze atât de mult încât în luna septembrie să se poată bucura
de toate acestea. Invocăm acum unul din motivele lunii septembrie pentru că Mercur va trece pe
casa a V-a şi se va face apel la acumulările din luna august, în special din a doua parte a lunii nu
numai la acumulările materiale, ci şi la soluţiile care au venit spre ei acum în această perioadă.
Momentul 19 august când Mercur este în opoziţie cu Neptun le aduce mari îndoieli pe care le
compensează prin intermediul celor din preajmă.
Conjuncţia pe care Venus şi Jupiter îl împlinesc în 18 august devine un motiv de rezistenţă
şi de bucurie pentru ceea ce se întâmplă în 19 august cu gemenii, adică oferă substanţa, argumentul
sau energia necesară pentru a depăşi un impas. Gemenii au nevoie de noroc pentru a fi motivaţi, nu
le va face bine niciun resentiment şi orice evaluare negativă care este îndreptată împotriva lor îi
afectează foarte mult. Ei lasă în general impresia că trec uşor prin viaţă, că nu ţin mânie, că nu au
resentimente, că oricât de duri sunt la un moment dat, oricât de supăraţi sau nervoşi sunt, dacă
nevinovatul se aşează şi-l lasă să vorbească şi să spună tot, lucrurile par ca şi rezolvate. Acum, însă,
va avea nevoie de o voce din preajmă ca să-l susţină, va avea nevoie să i se insufle încrederea în
sine şi dacă ne referim la persoane atunci apelul la fraţi şi surori, la profesori la exemple pe care şi
le-au prelucrat din biografiile celebre, la anumite modele pe care şi le-au luat sunt preferate de ei
acum în această perioadă. Dacă ne referim la raporturile sociale, evenimentul zilei de 19 august se
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susţine pe episoade anterioare, în special pe cel care s-a consumat în 18 august, când Venus şi
Jupiter au fost în conjuncţie.
În cazul gemenilor, aşa cum spuneam anterior, după fiecare eveniment pozitiv se întâmplă
ceva care îi nemulţumește. De această dată, după conjuncţia lui Venus şu Jupiter se va împlini
conjuncţia lui Venus cu Lilith, asta înseamnă că vor primi ajutor şi prin eveniment, şi prin susţinere
propriu zisa, însă pentru ei puterea în august vine din uşurinţa cu care stau deoparte de ce este
negativ. Scandalurile şi minciunile vin din preajma lor aşa cum este atrasă albina de o floare, însă ei
au nevoie să reziste prin elementele pozitive. Cei care înţeleg acest lucru fără alte explicaţii
suplimentare sunt gemenii înzestraţi cu un simţ astral special, cei care sunt rafinaţi sau care au
lucrat până acum cu energia. Ceilalţi învaţă cu mare greutate să trăiască altfel.

SEPTEMBRIE
Apar primele rezultate pe demersurile din ultimele luni. Tensiuni. Lasă impresia că se
trezesc la realitate. Au nevoie de relaxare. Se impun. Sunt hotărâţi. Crize în relaţii. Încredere în
sine. Revoltă. Succesul depinde de orientarea pozitivă. Duritatea le afectează imaginea publică.
Subminarea unei autorităţi. Avantaj. Competiţie. Tentaţii pe care nu ştiu să le gestioneze corect.
Probleme afective.
Demersurile revendicative pe care le-au iniţiat sau pe care le-au abordat de la începutul
anului încoace dau în septembrie primele rezultate. Marte va trece în 13 septembrie în Săgetător şi
va aduce un suflu nou prin combaterea unor tensiuni de factură internă. Pentru Gemeni aceste
tensiuni de factură internă sunt mai curând probleme care apar în grupul de apartenenţă. Ele nu sunt
localizate mai ales la nivelul familiei, ci la nivelul zonei sociale, spre care şi-au îndreptat intenţia în
lunile anterioare. În august au încercat nu cu cele mai bune rezultate să combată o senzaţie de
nesiguranţă sau să rezolve o problemă legată de patrimoniul personal ori nereguli de familie. Aceste
soluţii au fost puse în aplicare într-un mod mult prea dur sau categoric şi pentru că gemenii se
simţeau daţi la o parte ori ignoraţi sau poate nu li se mai acordă importanţă cuvenită.
Acum lasă impresia că se trezesc la realitate. Vor ca din nou casa să le fie liniştită, curată, să
nu se izbească uşile atunci când se trece dintr-o cameră într-alta sau să se diminueze cheltuielile
pentru achiziţia de noi bunuri sau pentru confortul personal. Doar ei au dreptul la bucurii, la plăceri
pentru că se simt epuizaţi, se simt obosiţi de atât efort şi reuşesc destul de uşor să convingă
anturajul că numai prin distracţie, prin relaxare sau cheltuială se destind. Deciziile lunii septembrie
nu-i vizează în mod special pe ei, cât îi vizează pe ceilalţi. Vor să pună ordine în vieţile celorlalţi şi
în prima jumătate a lunii se ocupă de familie. Lucrul acesta iau o turnură neaşteptată din 5
septembrie de când Venus, trecând în Fecioară, va intra şi în casa familiei (casa a IV-a), fiind în
opoziţie cu planetele din casa a X-a, cu imaginea socială. Gemenii vor în septembrie să facă acasă
ceea ce nu au reuşit să facă în plan social şi se tem ca nu cumva lucrurile să ia o întorsătură
neaşteptată dacă le pierd de sub control. Sunt obsedaţi de control şi toate obiectivele vizează acest
lucru, da, rin egală măsură, abordează distracţia şi amână proiecte importante, până în a doua
jumătate a lunii septembrie când, avându-l pe Marte în casa parteneriatelor, vor fi puţin mai
impulsivi, vor ridica tonul dacă va fi nevoie sau îşi vor spune punctul de vedere cu mai multă
hotărâre. Este adevărat că aceste lucruri îi duc pe gemeni către crize în relaţii, să se laude prea mult,
să se mândrească cu rezultatele pe care le-au obţinut ei sau cu soluţiile pe care le deţin, care doresc
să le pună la dispoziţia celorlalţi, dar pe care nimeni nu le bagă în seamă. Având-o pe Lilith pe casa
a III-a, au în continuare un stigmat pe comunicare şi nu doar atât, atunci când urmăresc prin transfer
de informații sau prin apel la numite reguli să-şi îmbogăţească elementele de factură personală sau
să se ridice din punct de vedere social pe seama altora, lucrurile se îndreaptă către criză. Din
nefericire, sextilul pe care Lilith şi Capul Dragonului îl împlinesc şi care de ceva vreme mediază
opoziţia pe care Uranus o trimite la Capul Dragonului și acum, în mijlocul lunii septembrie şi spre
Mercur, le aduce în faţa unor tentaţii nu ştiu să le gestioneze corect. Acum li se pare că dacă atunci
când el vorbeşte cei din jur tar ştie ce spune, transferă informații valoroase sau are putere. Ar fi
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indicat că în septembrie gemenii să-şi controleze tonul, să aibă grijă asupra conţinutului pe care-l
pun în discursuri, să nu se declare împotriva familiei, a grupului de apartenenţă sau a naţiunii, să nu
judece, să nu critice, să caute numai exemple pozitive despre care să vorbească pentru a nu i se
atribui o imagine negativă. Dacă nu procedează de această manieră, Lilith din casa a III-a le confere
o imagine proastă pe care nu vor reuşi să o mai schimbe. Pe ei nu-i deranjează dacă au o imagine
proastă la serviciu, nu-i deranjează, în general, dacă sunt bârfiţi, discutaţi, pentru că asta înseamnă
că sunt în centrul atenţiei. Îi deranjează însă dacă aceste impresii le afectează privilegiile. Dacă au
mai puţini bani pentru că bârfesc oamenii, atunci îi deranjează, dacă are mai puţin timp liber şi
munceşte mai mult, atunci îl deranjează. Despre asta este vorba în luna septembrie, despre
subminarea unei autorităţi pe care gemenii nu vor reuşi să o administreze în modul corespunzător
decât spre finalul lunii când Venus, în 29 septembrie trece în Balanţă. Să nu creadă însă că dacă
Marte va trece în casa parteneriatelor au scăpat de probleme, au doar mai mult avantaj, au o altă
greutate în mesajul spus, exprimat, pot face apel în alt mod la justiţie, la dreptate, la echidistanță,
însă înclinaţia pentru competiţie ar putea să aibă asupra lor un efect negativ.
Dacă prin noua poziţie a lui Marte curajul nu-i duce spre duritate sau către a jigni ori a
submina autoritatea cuiva din preajma atunci în mod sigur îl va duce spre dreptate, punând
ultimatum pozitiv lucruruilor pentru a le schimba. Observăm că emisfera nordică este ocupată în
această perioadă de planete, iar asta înseamnă că oricât de mult ar încerca să convingă auditoriul că
viaţa socială este importantă şi că implicaţiile sociale constituie tina cea mai importantă, segmentul
personal, dorinţele personale, viaţa intimă, aspiraţiile sau modul în care-şi folosesc creativitatea le
ocupa cea mai mare parte din spectrul preocupărilor. Dacă ţintesc către o funcţie, o fac pentru că aşa
le dictează sufletul şi au intuitiv senzaţia că mergând pe drumul acesta îşi construiesc un viitor
luminos. Realizându-se o conlucrare între starea sufletească şi efortul de a primi o recunoaştere din
partea socială gemenii reuşesc, spre finalul lunii septembrie, să-şi îndeplinească multe dintre
dorinţe. Este adevărat că se vor folosi de o anume doză de viclenie, dar de această dată ea nu este
periculoasă, ci devine constructivă, pentru că nu este îndreptată împotriva nimănui, ci pur şi
simplu foloseşte nişte resurse de care altcineva nu ştie sau pe care alţii nu ştiu să le utilizeze.
Însă oricât de mult ar munci în direcţia aceasta, oricât de mult şi-ar dori, oricât de multe
eforturi ar depune sau oricât de fericiţi se arătă cu realizările sociale, axa afectivităţii, data de casele
V-XI rămâne în continuare o problemă importantă a anului 2014.
Trecerea lui Mercur în casă a VI-a şi apelul la profunzimile sufleteşti, prin sextilul cu
Pluton, trimit raze luminoase către casa iluminării (casa a XII-a). Gemenii, în mod surprinzător, se
apropie de credinţa care îi poate modela într-un timp foarte scurt. Nu mai privesc acum credinţa că
pe o informaţie, ci o privesc că pe o experienţă de viaţă. Nu o mai validează prin reuşitele
biografiilor celebre, ci că făcând parte din felul lor de a fi.
Ceea ce vor scoate la lumina gemenii pe final de septembrie reprezintă semnul unei forţe
sufleteşti remarcabile pe care au avut-o dintotdeauna, dar pe care din diverse motive nu au vrut să o
folosească.

OCTOMBRIE
Captează atenţia. Sentimentul devine prioritar. Competiţie. Vorbesc mult despre sentimente.
Siguranță de sine. Combativitate. Avantaj juridic. Când vine vorba despre muncă gemenii se
precipită. Versatilitate. Dezinteres faţă de ceea ce este esenţial pentru alţii. Transferă răspunderea.
Risipă şi, deopotrivă, beneficii prin convenienţe. Interes faţă de comportamentul uman. Se cred
înţelepţi. Disimulare. Demersurile depind de feedback.
Ceea ce în septembrie a fost teamă acum devine nesiguranţă. Cu toate acestea gemenii au în
continuare curaj, sunt deschişi spre a-şi cultivat creativitatea şi a face din acest element personale
centrul universului. Cu cât puterea lor este mai mare cu atât mai mult captează atenţia celor din jur
şi îi convinge să-i admire, să-i elogieze, să-i promoveze pe diferite canale de comunicare, chiar dacă
nu toate creaţiile lor sunt valoroase.
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Mai mult decât celelalte luni, octombrie accentuează această latură a sentimentului aducând
Soarele Mercur şi Venus foarte aproape de Capul Dragonului şi de asemenea în opoziţie cu Uranus.
Gemenii sunt încercaţi prin creativitate pe aceste elemente de factura personală. Acum sunt testaţi
dacă au suficient de multă încredere în ceea ce spun, acum li se vede maturitatea pe care au cultivato în ultima vreme. De asemenea, prin promovarea valorilor personale el testează în egală măsură şi
tăria de caracter. Se spune adesea că maturitatea unui individ este verificată în confruntări. Avândul în continuare pe Marte în Săgetător, pe casa parteneriatelor, ei vor fi îndemnaţi spre competiţie.
Vor neapărat să câştige în aceste competiţii (trigon Marte-Lilith) şi pentru acest lucru sunt dispuşi
să încalce reguli, să facă abuzuri sau să se desprindă de această latură romantică pe care o invocă
trubadurii sau cei care sunt îndrăgostiţi şi pe deasupra mai mult şi sensibili. În plus, faţă de celelalte
semne zodiacale, gemenii vorbesc foarte mult despre sentimente, chiar dacă nu le aprofundează şi
reuşesc să le dea o formă artistică menită să atragă atenţia asupra persoanei lor. Junon le intră în
casa comunicării şi accentuează această latură a versatilităţii, făcându-i extrem de inventivi în ceea
ce privesc emoţiile, leadershipul sau dominarea prin atitudine. Dacă sunt personaje superioare pot
face acum din cuvintele lor balsam pentru suflet. Dacă sunt fiinţe inferioare, câştigul lor înseamnă
risipa celorlalţi sau eşecul lor şi toate acestea vin dintr-un trecut straniu. Lasă impresia că ştiu bine
ce fac şi prin această siguranţă îi sperie pe ceilalţi, convingându-i că sunt adversari de temut şi nu
este bine să se pună nimeni cu ei. Această atitudine revendicativă pe care gemenii reuşesc să o
impună în forţă îi pot duce de asemenea către confruntări pe segment juridic. Pot să dea în judecată
statul şi să câştige, proprietarul de la care a închiriat un spaţiu şi să obţine drepturi suplimentare în
locaţia respectivă sau să ceară printr-un mediator drepturi asupra unui asociat şi să le şi obţină. Casa
muncii, prin Saturn din Scorpion, este în continuare puternică însă Saturn se grăbeşte în aceste două
luni cât mai are până la intrarea în Săgetător să parcurgă aproape o decadă din Scorpion, iar asta
înseamnă că atunci când vine vorba despre muncă, Gemenii se precipită. Vor prea multe într-un
timp foarte scurt, ceea ce îi va duce spre suprasolicitare. Ei au mai trecut prin aceste episoade de
efort intens sau de pericol cauzat de suprasolicitare şi au impresia că pot face faţă acestor situaţii.
Din nefericire nu pot face faţă şi în octombrie, după cum am văzut în acest an Mercur, timp de trei
săptămâni va fi în mers retrograd. Astfel, între 4 şi 25 octombrie Mercur va merge înapoi, iar în 10
octombrie va intra în balanţă prin aceasta deplasare. Mercur, prin intermediul Scorpionului, îi va
face pe gemeni şi mai versatili. În intervalul 4-10 octombrie ei vor fi versatili prin dezinteresul faţă
de ceilalţi, prin tendinţa de a le ascunde esenţialul şi între 10 şi 25 octombrie vor fi puternici prin
uşurinţa cu care reuşesc să transfere pe umerii celorlalţi propriile răspunderi. Faptul că au din nou
de-a face cu o aglomerare de planete de pe Balanţă îi îndeamnă spre risipă, dar și spre beneficii prin
conveniențe ori bucurii superficiale. Ei se descurcă foarte bine, atunci când sunt în fața unor situaţii,
nu au regrete dacă îşi pierd timpul, banii, dacă, ajustându-şi în permanenţă programul de lucru, se
simt bine. De această dată, prin sextilul lui Venus cu Jupiter au şi noroc şi vor străluci prin aspectul
fizic, prin eleganţă, investind mult în această direcţie. Cu cât ne apropiem de finalul lunii cu atât
aceste şanse se risipesc şi pentru că Soarele şi Venus trec în casa muncii primesc directive din casa
lui Saturn. S-au distrat, iar acum se întorc la program şi au un maldăr întreg de dosare pe care
trebuie să le lucreze sau au sarcini pe care le-au amânat prin solicitarea unor zile libere sau prin
facilităţi pe care le-au avut într-o altă etapă anului când aveau alţi colaboratori. Acum se întorc din
nou la disciplină şi starea afectivă se schimbă substanţial. Devin critici, caustici, se tem pentru
sănătatea lor şi se întorc la tratamentele naturiste, îşi facă analize medicale, discută cu prietenii
despre problemele lor de sănătate, cer consiliere la psiholog pentru că doresc să se regenereze.
Starea lor psihică, nu doar pentru că este impulsionata de o diminuarea a superficialităţii
afective, ci pentru că Marte trece în exaltare pe Capricorn, pe casa a VIII-a se îndreaptă către
profunzimile comportamentului uman. Vor fi interesaţi să înveţe mai mult despre ceea ce se
întâmplă dincolo de cuvinte, de atitudini, ce-i motivează pe oameni să-şi aleagă profesiile, să se
aleagă unii pe alţii pentru a-şi construi familii sau ce-i îndeamnă pe asociaţi să treacă peste anumite
animozităţi inerente.
Cu Marte în casa a VIII-a se întorc din nou la aspectul dramatic al vieţii şi îi conving pe cei
din jur că au devenit peste noapte înţelepţi. O au în continuare pe Lilith în Leu şi reuşesc să
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disimuleze foarte mult adevărul, să cosmetizeze expresiile sau să îmbogăţească atât de mult
istorisirile legate de vacanţele lor sau de spre întâmplările marcate ale vieţii, încât să capteze atenţia
celor din jur şi să-i adore. Sunt fascinați de această imagine şi lasă impresia că toată viaţa ar fi
dispuşi să muncească doar pentru a fi în centrul atenţiei sau pentru a fi elogiaţi.
Nu există în zodiac un semn care să poată fi întors mai uşor din drum prin laude superficiale
aşa cum este zodia Gemeni. Din fericire, acum, nu este atât de vanitos, aşa cum sunt şi alte semne
ce au acelaşi defect, însă în mod sigur este cel care răspunde cel mai rapid la astfel de stimuli.
Aceasta este, de altfel, şi motivaţia pentru care se îndreaptă să cucerească adevărate piscuri ale
gândirii, iar în cazul celor care nu au în jur un auditoriu care să-i impulsioneze în sensul acesta
demersurile vor fi blocate în a regândi anumite episoade pe care le-a traversat în luna august şi cu
care nu s-a putut împăca.

NOIEMBRIE
Oboseală. Dezinteres faţă de problemele celorlalţi. Nu acceptă îngrădirea. Cer recompensă
imediată. Eficienţă prin discurs. Laudă de sine. Eficienţă dovedită prin îndeplinirea dorinţelor. Nu
recunosc adevărul. Versatilitate. Greutăţi. Interacţiunile îi eliberează de răspundere. Afişează
altceva decât simt. Se lauda cu asociaţii care le susţin proiectele. Devitalizare accentuată de
izolare. Seriozitatea este pusă la îndoială.
În luna noiembrie gemenii sunt obosiţi. Unii vor considera ca nu mai au timp să se ocupe de
ceilalţi, nu vor să se mai implice în a-i ajuta să depăşească anumite probleme, nu vor să le dăruiască
nimic, nu vor să le ofere nimicnici grupului de apartenenţa şi nici poporului din care provin, ci vor
să se preocupe foarte mult de problemele personale pentru a şi le consolida. Casa a V-a s-a degajat
substanţial, acolo avem doar Capul Dragonului, iar în poziţia complementară pe Uranus. Junon
mediază această relaţie a lui Uranus cu Axa Dragonului şi din casa a III-a vine cu mesaje pe care
gemenii nu le pot integra decât prin intermediul lui Mercur din Scorpion. Revin din nouă la
probleme profesionale, la grijile care vin din această zonă sau se preocupă de un alt segment sociale
pe care să-l integreze în dimensiunea muncii asupra căreia a lucrat până acum. Casa a VI-a este şi
casa limitărilor, iar pentru ei a fi limitați înseamnă un stres continuu, nu acceptă niciun fel de
îngrădire, niciun fel de program, nu se pot adapta condiţiilor stricte pe care o meserie ar putea să i le
impună decât dacă recompensa este pe măsură.
În fiecare dimineaţă când se trezeşte şi trebuie să se ducă la program se gândeşte la salariul
pe care-l va lua şi ce va face cu ceea ce câştigă. Nu face acte de caritate, nu este marcat nici măcar
de generozitate, iar acum când Uranus îi mobilizează foarte mult destinul prin această relaţie
proastă pe care o are cu Axa Dragonului pune o mare greutate pe soluţiile pe care gemenii le văd ca
îndeplinindu-se prin intermediul celor apropiaţi.
Dacă tot anul, prin accentuarea casei a V-a, au jucat teatru, au disimulat totul şi au depus
foarte mari eforturi pentru a-i convinge pe cei din jur că sunt într-un anumit fel, acum când nu mai
au o casă a V-a atât de puternică, când casa a III-a le scade în intensitate şi la finalul lunii Lilith va
trece în casă a IV-a, când Marte a intrat într-o casa de finalitate (casa a VIII-a) împreună cu Pluton
şi le trezeşte atracţia către misticism sau le aduce tulburări de conştiinţă pe moralitatea încălcată,
situaţia socială a gemenilor se schimbă. Ei nu mai pot fi la nivelul imaginii pe care o aveau anterior
şi rămân fără prieteni, fără asociaţi ori aceştia le cer gemenilor dovezi asupra declaraţiilor pe care
le-au făcut anterior. Se descurcă şi în această situaţie pentru că Mercur în casa a VI-a este un alt
domiciliu al său şi dacă îşi reduce cercul de prieteni şi el povesteşte în fiecare zi, asemenea
reclamelor de la televizor, cât de bun este un produs toţi din jur ajung să-l creadă. Aceasta este
maniera în care se va desfăşura de-a lungul lunii noiembrie şi mulţi vor pierde din vedere că
gemenii i-au minţit, că i-au păcălit dacă acesta vorbeşte frumos, dacă-şi schimbă atitudinea, dacă nu
ridică tonul, dacă-i ajuta să iasă din criza cu promisiunea că atunci când ei, gemenii, vor intra în
criză şi aceştia îi vor ajuta lăsând impresia că sunt fiinţe foarte calde care doresc armonia grupului.
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Aceste dorinţe ale sale sunt vizibil orientate împotriva a tot ceea ce i-a construit şi le-a oferit
putere de la începutul anului până acum. Marte din Capricorn le face observaţii referitoare la
moralitatea pe care au încălcat-o însă ei ignora acest lucru şi preferă să aibă din nou motivaţie de
conflict decât să recunoască falsul sau minciunile pe care le-au oferit celorlalţi în lunile anterioare.
Aşadar, şi în luna noiembrie vor fi versatili, se va descurca, vă găsi cele mai eficiente
metode pentru a ieşi dintr-o încurcătură şi fără a se compromite sau fără a i se imputa ceva.
Lucrurile vor fi apăsătoare şi neplăcute pentru ei până în 16 noiembrie când Venus va trece în
Săgetător. Trecând în casa parteneriatelor, gemenii vor fi din nou deschişi către interacţiuni umane,
iar de această poziţie beneficiind în special femeile, dar şi acele personale care afişează mai mult
latura feminina a personalităţii. Se vor dovedi din nou eficienţi, au din nou o memorie foarte bună şi
o folosesc doar în investigaţiile legate de modul cum au fost apreciaţi de-a lungul lui 2014 sau cum
s-au desfăşurat etapele unui demers în care ei erau acuzaţi sau erau vizaţi în mod direct.
Ceea ce afişează gemenii începând cu 16 noiembrie va fi în contrast cu ceea ce li s-a imputat
de la începutul lunii până în prima jumătate a lunii. Venus în Săgetător străluceşte şi atunci când nu
beneficiază de o frumuseţe nativă pentru şi-o construieşte prin accesorii alese cu mare grijă.
Accesoriile gemenilor ce sunt alese cu mare grijă sunt oameni care vor deveni asociaţi în spatele
cărora ceilalți vor prospera şi se vor ridica din nou. Este posibil ca prin acest compromis gemenii să
încalce din nou regulile morale pentru că relaţia lui Lilith cu Venus ar trebui să-i ducă spre
recunoaşterea unei culpe, spre atribuirea unor greşeli şi în consecinţă să le plătească pentru a
rămâne cu obrazul curat. Pe ei nu-i interesează acest lucru cu atât mai mult cu cât este Lilith
implicat, iar careul lui Venus cu Neptun vine să întărească şi mai mult această tendinţă.
Trecerea lui Lilith în casa familiei mută punctul vulnerabil din văzul tuturor în intimitate.
Puţini vor fi aceia care vor înţelege care sunt dramele unui astfel de nativ şi aceştia fac partea din
intimitatea sa. Acum gemenii se vor simţi mult mai bine, mult mai siguri pe ei şi oricât de multe
greutăţi au atunci când ies pe strada afişează o altă imagine. Acest lucru este ceea ce fac cu mare
uşurinţă pentru că aceasta este modalitatea prin care ei îşi pun în aplicare cele mai rapide şi eficiente
soluţii. Luna viitoare vor scăpa şi de Saturn de pe casa bolilor acute, de pe casa subordonării şi vom
avea de-a face cu alte firi, vom vedea alte chipuri pe care ei vor şti să şi le pună în valoarea într-un
mod foarte eficient. Ceea ce se întâmplă acum, prin careul Soarelui cu Lilith, pe finalul lunii va lovi
în seriozitatea acestora. Nu toţi gemenii sunt superficiali. Sunt şi persoane înzestrate cu un simţ
umanitar deosebit şi acestea vor fi lovite acum în ceea ce au mai preţios faţă de oameni. Îi va
deranja că sunt amestecaţi cu gloata, pentru că ei nu au acţionat în grup, ci individual şi s-ar fi
aşteptat să fie judecaţi pentru acţiunile individuale. Dacă la firile superioare acest lucru reprezintă o
dramă, firile inferioare se mobilizează din nou şi acceptă să fie judecaţi cu gloata pentru a avea pe
cine să dea vina.

DECEMBRIE
Se simt uşuraţi. Lucrează uşor cu informaţiile. Putere prin învăţare. Asocieri pentru viaţa
mondenă. Sunt atraşi de activităţi culturale. Se eliberează blocajul pe învăţare. Nu mai sunt acuzaţi
în mod direct. Familie neglijată. Uită de promisiuni. Mulţumire pe realizări mici. Însingurare.
Aspirații sociale. Succesul depinde de cât de realişti sunt.
Fiind scăpaţi de uşurinţa cu care li se vedeau punctele vulnerabile, gemenii, prin faptul că
Lilith le trece prin casă a IV-a, în intimitate, departe de ochii celorlalţi oricât de grav ar fi,
reprezintă o mare uşurare pentru ei. Acum pot să lucreze mult mai uşor cu informaţiile, pot să
păcălească foarte simplu sau pot să-şi ducă mai departe un plan în cazul fiinţelor pozitive, fără să
dea notă explicativă, fără să se justifice şi fără să le apară în fața celorlalţi cu tinichele legate de gât.
Luna decembrie, pe lângă împlinirea unui careu între Uranus şi Pluton, mai aduce şi trecerea
lui Saturn în Săgetător ceea ce le va degaja o casă (casa a VI-a, a subordonării) ceea ce i-a agresat în
mod special din 2012 încoace. Acum vor observa că nu mai sunt vulnerabili pe segmentul studiilor,
că se gândesc deja cât de departe să ajungă pe ceea ce vor învăţa de acum încolo, cât de puternici

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

340

vor fi prin informaţiile cu care vor lucra pe zona publică şi cât de creativi se vor arăta atunci când
nu trebuie să dea notă explicativă nimănui.
Dacă până pe 5 decembrie când Marte încă va mai fi în Capricorn, această componentă se va
manifesta discret, în a doua parte a lunii, Marte în Vărsător va ridica nivelul observaţiilor şi îi va
duce pe aceştia în pragul gustului pentru aventură şi evident în pragul riscului. Asocierile de această
dată, prin faptul că în mijlocul lunii Soarele trimite trigoane către Lilith, cea care mediază relaţia
proastă dintre Uranus şi Axa Dragonului, îi încurajează să se asocieze către călătorii, către o viaţă
mondenă, către proiecte îndrăzneţe care sunt tangente la cultură, la educaţie şi care le vor hrăni
imaginea socială într-un mod extrem de plăcut pentru ei, adică aşa cum şi-au dorit.
Pe 8 decembrie Jupiter va intra în mers retrograd și va fi de bun augur pentru gemeni şi îi va
îndemna să recupereze cunoştinţele pierdute, timpul pierdut, nu vor dormi nopţile, vor citi, se vor
interesa de tot ceea ce se întâmplă în jur şi vor urmări, prin toate aceste preocupări, să recupereze
golul informaţional pe care l-au tot traversat de-a lungul acestui an prin blocajul pe învăţare pus de
Luna neagră care le-a stat pe casa a III-a timp de 9 luni.
Nu-l deranjează dacă cei din jur îi vor constata aceste lacune, el recunoaşte şi ştie că aceste
acuzaţii pot trece uşor în glume, în ghiduşii pentru a face viaţa mai frumoasă şi pentru a-i oferi
acesteia diversitate. Au însă norocul să dea peste oameni care nu-i judeca şi care nu-i acuza în mod
direct, ci îi susţin în demersurile lor şi le promovează ideile în aşa fel încât să se simtă ajutaţi sau
protejaţi, nu doar ei ca persoane, ci şi proiectele în care se implică. De acesta dată învăţarea merge
foarte repede şi în egală măsură şi înţelegerea. Pot să ierte mai uşor şi chiar să uzeze de forţă de a
ierta pentru a-i privi pe ceilalţi de sus sau pentru a face fapte bune. Gemenii nu sunt fiinţe pedepsite
doar pentru că s-au născut în această zodie, în schimb prin faptul că le place foarte mult să fie
răsfăţaţi pot deveni adevărate pietre de moară pentru cei care, în interacțiune cu gemenii, nu doresc
să-şi lase problemele personale pentru a le rezolva pe ale lor.
Riscul cel mare al acestei luni, din cauza trecerii lui Marte prin Vărsător, este acela al
orgoliului. Vor fi orbiţi de informaţiile pe care le folosesc, de contactele pe care le au, de ce lucruri
află, de faptul că sunt revigoraţi, că pot gândi mai simplu, că sfera ideilor este eliberată prin trecerea
Lunii negre din Leu în Fecioară şi nu mai bagă de seamă că sănătatea le este afectată, că-şi
neglijează familia, că uită de promisiuni sau dezamăgesc în dragoste.
Sunt agitaţi însă sunt şi mulţumiţi de ceea ce reuşesc să obţină în această lună. Mercur,
imediat ce intră în Capricorn şi ar trebui să amplifice gândirea profundă, primeşte un trigon de la
Lilith şi intră într-o depresie. Este nemulţumit de ideile pe care le foloseşte, consideră că este cazul
să tindă spre mai mult şi această formă de lăcomie care nu este specifică nici zodiei Capricorn și
nici poziţiei lui Mercur în casă a VIII-a, ci doar trigonului cu Lilith, duce spre compromis sau spre
boala.
Din nefericire, explorând aceasta lăcomie, prin poziţia lui Lilith în casă a IV-a, gemenii
devin victimele propriilor dorinţe pe care nu urmăresc să şi le controleze. Sunt pătimaşi sau îşi pierd
încrederea în cei din jur, jignindu-i cu atât mai mult cu cât au mai mare nevoie de ei. Acelaşi Marte
din vărsător îi va ajuta să treacă peste aceste obstacole, considerând că fiecare trebuie să-şi poarte
de grijă şi aşa cum ei şi-au purtat de grija când au fost jigniţi, agasaţi de anturaj, la fel să procedeze
şi ceilalţi.
Este o atitudine greşită, care se va întoarce împotriva lor şi care, după cum ne spune Lilith
din casa IV-a, le va aduce însingurare. Gemenii suferă mult din însingurare, ei sunt fiinţe care au
nevoie să construiască în mari grupuri de oameni, să aibă multiple contacte, întâlniri, să
interacţioneze, să facă schimb de informaţii, nu pot să stea închişi într-un spaţiu îngust şi acest tip
de sancţiune îi va lovi și-i va durea mult mai mult decât i-au afectat alte probleme care i-au afectat
de-a lungul acestui an.
Cu cât se apropie de finalul lunii cu atât mai evidentă le va fi activitatea socială, iar Saturn,
în 23 decembrie va trece din emisfera nordică în cea sudică, din casa a VI-a în casa a VII-a, adică
din Scorpion în Săgetător. În acelaşi timp cu ingresul lui Saturn în Săgetător, Marte trimite un trigon
către Capul Dragonului reuşind să medieze tendinţa Nodurilor. Până la urmă, lucrurile acestea pe
care gemenii au dorit să le ignore, pe care nu le-au băgat în seamă pentru a nu se întoarce din drum
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le-au folosit foarte mult. Până la urma atitudinea gemenilor orientată împotriva celor care i-ar fi
întors din drum, ar fi fost una corectă. Acum se mediază tendinţa Nodurilor şi relaţia proastă a lui
Uranus cu Axa Dragonului, prin elemente neconvenţionale, prin îndrăzneală, printr-un curaj de a
sfida limitele, regulile, de a trece dincolo de obstacol, poate chiar dincolo de obstacolul bolii fizice
şi a se asocia cu cei care îl ajuta să se ridice din punct de vedere social. Trecerea lui Saturn în casa
VII-a le aduce din nou gemenilor aspiraţii sociale, dar pentru a şi le îndeplini trebuie să lupte cu
închipuirile false pe care şi le-au făcut la începutul anului. Careul lui Saturn cu Neptun în situaţia în
care de câţiva ani buni Neptun le trece prin casă demnităţii sociale îl pune în gardă pe saturn
referitor la asociaţii care ar putea să-l dezamăgească. Dacă avem de-a face cu gemeni care sunt
atenţi la ceea ce se întâmplă în viaţa lor, la aceste recomandări, care nu riscă doar de dragul de a
avea activitate, atunci putem vorbi despre gemeni care intră într-o nouă etapă a succesului şi,
evident, pentru modul cum gestionează relaţiile, pentru abilitatea cu care reuşesc să se strecoare prin
urzeala de forţe negative şi pozitive, ieşind la lumina cu fruntea sus şi învingători, merită felicitaţi.
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RAC
MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI

VICTOR BABEȘ
(4 iulie 1854, Viena - 19 octombrie 1926)
Victor Babeş a fost un bacteriolog şi morfopatolog român, fondator al şcolii
româneşti de microbiologie, considerat al doilea rabiolog din lume, după L. Pasteur,
şi părintele seroterapiei, precursor la imunologiei moderne.
Este unul din fondatorii
microbiologiei moderne, autor al
primului tratat de bacteriologie
din lume (Bacteriile şi rolul lor
în
anatomia
şi
histologia
patologică a bolilor infecţioase,
scris în colaborare cu savantul
francez A. V. Cornil, în 1885). A
adus contribuţii deosebit de
importante, de renume mondial,
la studiul turbării, leprei, difteriei,
tuberculozei etc. A pus în
evidenţă, în celulele creierului animalelor
bolnave de turbare, corpusculii Babeş-Negri cu
valoare diagnostică, a descoperit peste 50 de
germeni noi (pseudobacilul răpciungii, germenii
din grupul paratific etc.) şi a pus bazele
seroterapiei. Prin cercetările sale valoroase
asupra antagonismelor microbiene s-a situat
printre precursorii ideilor moderne asupra
antibioticelor. Activitatea lui Babeş a influenţat
puternic şi dezvoltarea medicinii veterinare,
imprimându-i orientări noi, strâns legate de
obiectivele medicinii profilactice. El a introdus
vaccinarea antirabică în ţara noastră, ameliorând
metoda prin asocierea, în cazurile grave, cu
seroterapia. Este autorul primului model
raţionalizat de termostat, al unor metode de
colorare a bacteriilor şi a ciupercilor din culturi
şi din preparate histologice. S-a preocupat
îndeaproape
de
problemele
medicinii
profilactice (alimentarea cu apă a oraşelor şi a
satelor, organizarea ştiinţifică a luptei
antiepidemice etc.). Strâns legat de popor,
Babeş a luptat pentru aplicarea cuceririlor
ştiinţei în scopul îmbunătăţirii vieţii oamenilor.
A studiat cauzele bolilor cu extindere în masă
(pelagra, tuberculoza etc.), arătând şi rădăcinile
sociale ale acestora.

În
întreaga
activitate
ştiinţifică şi socială, un rol
important l-a avut concepţia sa
filozofică materialistă, expusă în
special în lucrările: Consideraţiuni
asupa raportului ştiinţelor naturale
către filozofie (1879) şi Credinţa şi
ştiinţa (1924).
Victor Babeş este asimilat
în conştiinţa publică românească,
cu prototipul savantului sever,
dedicat
până
la
sacrificiu
cercetărilor sale șii, deopotrivă și
un binefăcător al oamenilor. Puţini ştiu că
Babes, a acceptat propunerea ministrului
Învăţământului din România, D.A.Sturdza, din
patriotism. Ca urmare, se stabile;te la Bucureşti
şi pune aici bazele cercetării bacteriologice
româneşti. Se presupune că această decizie a
constituit cauza pentru care a ratat şansa de a
deveni unul dintre primii laureaţi ai Premiului
Nobel pentru medicină.
Ulterior,
a
fost
ales
membru
corespondent al Academiei Române, iar
din 1893 a devenit membru titular. În
anul 1900 a înfiinţat Societatea Anatomică, la
Bucureşti, care se ocupa cu studiile anatomoclinice. În 1913 a preparat un vaccin antiholeric
pentru a combate epidemia de holeră care
izbucnise în rândurile Armatei Române, care se
afla în campania din cel de-al Doilea Război
Balcanic în Bulgaria. Între 1916-1918 a
continuat prepararea de produse biologice,
rămânând în zona ocupată de Puterile Centrale.
În 1919 este numit profesor la Universitatea
din Cluj, nou înfiinţată în acel an.
A introdus vaccinarea antirabică în
România, la numai trei ani de la iniţierea
acesteia de către Louis Pasteur. Este considerat
al doilea rabiolog din lume, după L. Pasteur, şi
părintele seroterapiei, precursor la imunologiei
moderne.
Un alt preparat care a salvat foarte multe
vieţi a fost serul antidifteric. A desfăşurat
activitate amplă în cercetarea pelagrei,
tuberculozei, febrei tifoide şi a leprei. A
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descoperit peste 40 noi specii microbiene, care
au fost denumite după numele său, Babesiide. A
publicat peste 1.000 lucrări ştiinţifice şi 25
monografii în domeniul microbiologiei şi
anatomiei patologice.
A fost membru corespondent al
Academiei de Medicină franceze. A fost decorat
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cu cea mai înaltă distincţie civilă franceză,
Legiunea de Onoare.
(surse:
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Victor_Babe%C5%9
F, http://www.icr.ro/praga/creativitate-si-inovatie/victorbabes.html)

SERGIU CELIBIDACHE
(28 iunie 1912 – 14 august 1996)
Unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii
La 28 iunie 1912, în Roman, judeţul
Neamţ, vede lumina zilei Sergiu Celibidache,
primul fiu al lui Demostene Celibidache și al
Măriei (născută Brateanu).
La șase luni de la nașterea sa, în 1913,
familia Celibidache se mută la Iași, oraș de
care Sergiu se va atașa în mod deosebit, și
căruia îi va duce dorul nespus în perioada
nesfârșitelor sale turnee în lume.
Precum o altă mare personalitate a
culturii românești (Lucian Blaga), copilul
Celibidache a stat în primii
ani de viaţă într-o tăcere
absolută, nerostind nici
măcar un cuvânt. Când
evadează din tăcere însă,
copilul Sergiu învaţă chiar și
limba idiș, fapt ce se
datorează
comunităţii
evreiești din oraș.
La vârsta de 4 ani,
Sergiu Celibidache începe să
cânte la pian. Dovedește o
inteligenţă ieșită din comun,
fiind un elev de excepţie. În
jurul vârstei majoratului, are
loc o ruptură a băiatului de
tatăl
său,
din
cauza
neînţelegerilor vizavi de
cariera
lui
viitoare:
Demostene, un influent
ofiţer de cavalerie și prefect al regiunii, visa
pentru fiul său o carieră politică. Sergiu însă
ascultă chemarea muzicii, faţă de care va avea
o sensibilitate aparte toată viaţa.
În urma acestei neînţelegeri, tânărul
Celibidache părăsește casa părintească pentru
totdeauna. Studiază matematica, filozofia și
muzica în Iași, iar după despărţirea de familia
sa își continuă studiile la București,
câștigându-și existenţa în calitate de pianist
corepetitor la o școală de dans.
La vârsta de 24 de ani se mută în
Germania, unde reușește să intre primul la
Universitatea din Berlin, dintre 138 de
participanţi care s-au luptat pe 25 de locuri.
Printre profesorii săi se număra Heinz Tiessen
(compoziţie), Hugo Distler (contrapunct), Kurt
Thomas și Fritz Stein (teorie), Eduard
Spranger și Nicolai Hartmann (filozofie),

Arnold Schering și Georg Schunemann
(muzicologie), Walter Gmeindl (dirijat), toţi
oameni de excepţie ai epocii.
Un alt eveniment marcant pentru
Celibidache în Berlin, în 1939, este întâlnirea
cu preotul budist Martin Steinke (Dao Jun),
care îl introduce în budismul-Zen, și de care îl
va lega o frumoasă prietenie.
Sergiu Celibidache este nevoit încă de
tânăr să se întrețină singur și pentru a-și
câștiga existența în 1940 lucrează, printre
altele,
ca
pianist
corepetitor
al
unui
dansator, acompaniindu-l
în turneele sale. El se
dedică însă în continuare
compoziției
propriilor
lucrări, dar începe și să
dirijeze; pentru început,
corurile
lucrătorilor
feroviari
și
ale
controlorilor de tramvai.
La acel moment, el se
consideră întâi de toate
compozitor. Înainte să
experimentăm sunetul este
important
să
ni-l
imaginăm.
Sergiu
Celibidache
Condițiile de trai în
Berlinul celui de-al Doilea
Război Mondial au fost pentru Celibidache,
sărac aproape dintotdeauna, deosebit de
tensionate; nu avea bani aproape deloc, slăbise
extrem de mult și a făcut față acelor vremuri
doar mulțumită ajutorului altruist al cuplului
de lucrători de tramvai, de la care primise de
ani de zile o cameră (în cartierul Berlin
Halensee, în Eisenzahnstraße 26a).
Sergiu Celibidache era considerat un
student cu aptitudini speciale în țara sa natală,
România, astfel că nu a fost chemat de la
Berlin pentru a lupta în război. Acestuia i s-a
permis continuarea studiilor la Berlin pe durata
celui de-al doilea Război Mondial. Cum
profesorii au fost nevoiți să-și părăsească
posturile din cauza războiului, Sergiu
Celibidache a predat chiar propriilor colegi
diverse discipline. În această perioadă, a dus o
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luptă pentru supraviețuire, fiind lipsit de hrană
și făcând slalom printre bombardamente.
Primul lui angajament că dirijor
permanent l-a primit în anii 1941-1942 la
ansamblul de amatori ,,Orchester Berliner
Musikfreunde’’
(,,Orchestra
prietenilor
berlinezi ai muzicii), alături de care a
susţinut cel puţin 7 concerte publice și căruia ia dedicat și o compoziţie de probă. Încă de la
început, Celibidache uluiește prin memoria lui
extraordinară, el cunoscând toate lucrările
dirijate pe dinafară.
La 29 august 1945, Sergiu Celibidache
susţine primul concert cu Orchestra
Filarmonică din Berlin, fiind începutul unei
activităţi intense în fruntea acestei orchestre.
Sunetul nu trebuie căutat, sunetul trebuie
trăit, obişnuia să spună Maestrul.
La numai un an după, în februarie
1946, este ales dirijor șef al Filarmonicii, până
la revenirea lui Wilhelm Fürtwangler din
exilul petrecut în Elveţia. Urmează debutul
fulminant la Londra în 1948, care va marca
începutul unor turnee extinse, cu deosebite
ecouri în străinătate. Se naşte o anumită
colaborare atunci când ceva ce m-a atins
continuă să se structureze în mine.
Colaborarea dintre sunet şi lumea interioară a
omului face muzica posibilă. Sergiu
Celibidache
În același an semnează și primul (și
singurul) contract de înregistrări cu renumitul
producător Walter Legge. Din acel moment,
după ce a ascultat înregistrările, Celibidache sa opus vehement înregistrărilor, preferând
caracterul direct al concertelor live. Considera
că înregistrările împiedicau ,,implicarea
ascultătorului în muzică și nu puteau oferi
decât o reprezentare deformată a realităţii.
În 1954, pe 29 noiembrie, are loc
ultimul concert cu Filarmonica din Berlin, care
îl alege pe Herbert von Karajan successor al
lui Wilhelm Fürtwangler. Sergiu Celibidache
suferă o puternică deziluzie, însă cariera sa nu
are de suferit și își urmează drumul ascendent:
recunoaștere mondială printr-un val de
călătorii intercontinentale, care în final se
sfârșesc cu stabilirea domiciliului în Italia. Ba
mai mult, în 1960 devine director artistic al
Orchestrei Regale din Copenhaga (până în
1963), iar în 1963 director artistic al Orchestrei
Simfonice a Radiodifuziunii Suedeze din
Stockholm (până în 1971).
În 1968, Sergiu Celibidache devine
tată, Serge Ioan apărând pe lume la data de 18
iunie. Acesta va duce mai departe tradiţia
artistică a familiei, prin orientarea către o
profesie regizorală.
Între 1972 și 1977, Sergiu Celibidache
conduce Orchestra Simfonică Radio a
Radiodifuziunii Germaniei de Sud din
Stuttgart, iar în 1979 are loc primul concert cu
Filarmonica din München (14 februarie).
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Ulterior, el va deveni Dirijor șef al
Orchestrei și director general muzical al
orașului München. Este aceeași filarmonică
alături de care va concerta în România, după
căderea regimului comunist. În 1992 are loc
revenirea la pupitrul Orchestrei Filarmonice
din Berlin. Veșnic neobosit, Sergiu
Celibidache are turnee peste tot în lume, din
Japonia, S.U.A.., până în Germania și America
de Sud.
Pentru activitatea sa artistică, Sergiu
Celibidache a primit diverse distincţii, printre
care se numără: Premiul Berlinez de Artă
pentru Muzică (1953), Crucea de Merit a
Republicii Federale Germane (1954), Premiul
Uniunii Criticilor Germani (1955), Cavaler al
Ordinului Vasa Suedia (1970), Premiul danez
de muzică Leonie-Sonning (1970), Moneda
Aurită de Onoare a oraşului München (1987),
Nettuno d'oro in Bologna (1987), Acul Aurit
de Onoare al oraşului Milano (1987), Titlul de
profesor emerit la Berlin (1991), Cetaţean de
onoare al oraşului München (1992), Membru
de onoare al Academiei Române (1992),
Marele Ordin German de Artă Maximilian
(1993), Cetăţean de onoare şi Doctor Honoris
Causa al Academiei de Artă din Iaşi (1994),
Comandor al Artelor şi Literelor de către
guvernul francez (1995).
Nu pe calea intelectului poate să
ajungă la dumneata muzica. Dumneata poţi să
fii un extraordinar muzicolog, dar sa nu ai
niciun pic de imaginaţie Adică creativitatea,
spontanietatea – care e prima condiţie a
creaţiei – asta nu depinde de niciun fel de
intelect”. Sergiu Celibidache
Printre
alte
compozitii,
Sergiu
Celibidache este autorul suitei “Haz de necaz”,
dezvăluită publicului, pe 7 iulie 2012,în
premieră mondială, la Bucuresti, a unui
impresionant Requiem, a patru simfonii şi al
unui Concert pentru pian şi orchestră, rămase
în cea mai mare parte inedite. Am realizat că
singurul lucru pe care oricine ar trebui să îl
preţuiască fără limite este libertatea. Libertatea
de a alege. De a fi capabil să te dedici lucrului
în care crezi.” Sergiu Celibidache
Sergiu Celibidache a murit la 14 august
1996, la reședinţa sa din comuna La Neuvillesur-Essonne,
departamentul
Loiret,
în
apropiere de Paris.
Anul 2012 este an declarat Aniversare
Mondială Sergiu Celibidache, cu această
ocazie fiind organizate nenumărate manifestări
culturale dedicate memoriei maestrului, cea
mai de impact fiind însă Festivalul
internaţional
Sergiu
Celibidache,
din
Bucureşti, eveniment bienal, aflat la prima
ediţie. Sunt puţine valori pe care România le-a
dat lumii, Sergiu Celibidache este una dintre
ele. Un dirijor unic, cu peste 100 de concerte
pe an, Sergiu Celibidache a fost extrem de
popular în rândul tuturor românilor.
(sursa: Fundatia Celibidache)
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Descoperirea de noi resurse. Probleme de conştiinţă. Preocupări faţă de casă, familie.
Identificarea noilor modalităţi de convieţuire. Schimbări spectaculoase de situaţii. Câştiguri
periculoase. Administrarea greşită a banului. Linişte adâncă. Nevoie de intimitate. Se impun
motivaţi de nesiguranţă. An marcat de relaţii. Compromisuri. Complicaţii apărute prin
neînţelegerea propriilor limite. Fidelitate. Oboseală. Noi proiecte de colaborare. Posibilitatea de a
identifica un nou izvor al puterii lor.
În 2014 racii găsesc puteri nebănuite pentru a merge mai departe. Problemele cu care se
confruntă încă din 2012 şi care sunt generate de trecerea lui Saturn prin casa a V-a aduce în 2014 o
nouă etapă a problemelor de conştiinţă generate de dificultăţi în a utiliza puterea. Axa Dragonului în
acest an eliberează axa caselor V-XI uşurând acea latură a personalităţii şi îndemnându-i mai mult
(din martie încolo) să se preocupe de familie, de casă, de stabilitatea zonei intime pentru că prima
jumătate a anului cele mai mari probleme din această zona vor veni.
Faptul că Lilith va ieşi din Rac şi va intra în Leu va elibera această zodiei şi îi va ajuta pe
naivii care s-au născut în Rac să-şi îmbunătăţească imaginea, să nu mai fie văzuţi ca personaje
negative, să nu se mai lupte pentru a avea credibilitate sau, mai mult, să nu se mai lupte şi pentru
aerul pe care-l respira şi să intre într-o perioadă în care problemele să aibă şi ele înfăţişări normale.
În continuare, în 2014, cu Pluton traversand prin casa a VII-a, la fel ca şi în anii din urmă, nu
reuşesc să aibă control asupra partenerului şi, neavând o viaţă intimă împlinită, racii nici pe plan
social nu se pot desfăşura. De această dată, îl au şi pe Uranus pe casa a X-a demnităţii sociale şi
oricât de multe eforturi ar face, nu reuşesc să schimbe imaginea pe care şi-au construit-o deja.
La fel ca şi în anii din urmă, se păstrează şi pe alte sectoare le vieţii componenta aspiraţiilor
pentru că, dintr-o zonă situată la mare depărtare de locul unde se afla acum, ar putea să le vin un
câştig substanţial. De această dată însă în 2014 vor fi mult mai interesaţi şi preocupaţi de grijile
familiei, de tensiunile care se vor localiza acolo şi care vor ţine aproximativ 7 luni de zile, prin
tranzitul neobişnuit de lung al lui Marte prin Balanţă, îndemnându-i să găsească noi modalităţi de
convieţuire şi implicit să exploreze aceste noi oportunităţi, chiar cu riscul de a transforma
convieţuirea într-o corvoadă.
Cea mai grea perioadă a anului va fi dată în mod specială de primele 7 luni, cât Marte va fi
în Balanţă, având de-a face cu multe schimbări de situaţie, unele dintre ele chiar spectaculoase, care
apar lunar și care sunt influenţate foarte mult de tranzitul Lunii prin zodiac, dar şi de un anume
comportament pe care Saturn din casa a V-a îl va avea.
Din martie şi până în noiembrie racii vor avea Luna neagră pe casa banilor. Asta înseamnă
că vor fi expuşi la câştiguri periculoase sau la probleme generate de o administrare greşită a
banului. În general, racii sunt fiinţe muncitoare, sârguincioase, îşi drămuiesc cu mare grijă câştigul
personal, iar trecerea Lunii negre printr-o casă care este pentru ei atât de delicată şi sensibilă le va
tulbura conceptul de muncă, de retribuire a muncii depuse şi implicit, prin această situaţie îi va
îndemna să-şi schimbe atitudinea față de oameni, părerile cu cei cu care colaborează sau în anumite
situaţii îi va duce în zona în care să declare război celor care au mai mult şi care câştigă pe munca
racilor.
Chiar dacă liniştea racilor este adâncă, ea vine din faptul că adâncimile sufletului unui rac
este atins arareori de altcineva, este zona în care el se simte în siguranţă şi spre care se îndreaptă de
fiecare dată când este rănit ori este nesigur pe ceva, însă în 2014 am putea vedea raci care să-şi
ascundă şi mai mult această linişte sufletească şi să lase impresia că ea nici nu există. Sunt atât de
duri, de categorici în a-şi impune un punct de vedere, atât de preocupaţi de o anume disciplină de
muncă, încât vor părea fiinţe total diferite faţă de cei care erau cum aceva timp în urmă.
Pentru că Pluton din casa duşmanilor declaraţi intervine agresiv asupra personalității lor,
racii sunt incitaţi spre a demonstra, spre a convinge că au dreptate, spre a se impune şi această
situație este accentuată de o anume nesiguranţă în familie. Prima jumătate a lui 2014 este încărcată
de stres şi pentru a traversa cu brio această perioadă racii au nevoie de multe rezerve, de energie
suplimentară, pentru că disponibilitate pentru efort au, sunt fiinţe sârguincioase, harnice şi devotate
muncii.
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2014 va fi un an marcat de relaţii şi de modul cum acestea sunt evaluate. Unii vor avea
impresia că trebuie să plătească pentru relaţiile pe care le au, că trebuie să investească mai multă
atenţie, mai mulţi bani sau să facă anumite compromisuri pentru a merge mai departe pe linia lui
2013 sau cea iniţiată din toamnă lui 2012, de când Saturn a trecut în Scorpion. Racii care se
desprind de armonia familiei în acest an se îndreaptă către probleme sociale pe care nu le pot
administra şi care pot duce până în zona juridică sau chiar a privării de libertate. Aceste cazuri
izolate aduc în discuţie din nou ipostaza în care racii în 2012 au abuzat de încrederea celorlalţi, au
fost ascunşi şi s-au implicat în demersuri care s-au întors împotriva lor. Această categorie izolată de
nativi născuţi în Rac, dacă nu vor fi împăcaţi cu personalitatea lor, dacă nu au reuşit în 2013 să-şi
construiască un cămin care să le ofere din când în când un anume confort, se îndreaptă către alte
probleme cu legea, către alte complicaţii sociale care îi vor duce către o ipostază extrem de
neplăcută pentru ei: strămutarea. Pentru aceşti indivizi recalcitranţi sau perverşi 2014 este anul
strămutării.
De asemenea, faptul că Axa Dragonului se mută din casele V-XI din casele IV-X îi
îndeamnă pe raci să fie fideli partenerilor de viaţă, tradiţiei, familiei, locului unde s-au născut, să nu
producă schimbări spectaculoase în spectrul preocupărilor lor, ci să le aprofundeze pe acelea care
se află deja în derulare. Capul Dragonului în casa a IV-a îi va îndemna pe raci în 2014 să fie fideli şi
stabili în tot ceea ce au construit de-a lungul lui 2013.
Finalul lui 2014 cu trecerea lui Saturn în Săgetător îi va găsi pe raci obosiţi, epuizaţi sau
dispuşi să intre într-o nouă etapă a vieţii lor. Apar schimbări în sectorul muncii, în sensul că pot
surveni noi proiecte de colaborare care să ducă la o creştere spectaculoasă a imaginii sociale. Ei
trebuie să fie conştienţi că volumul de lucru va fi însă unul foarte mare şi nu aceasta va fi problema
pentru că în general racii sun harnici, ci pentru că li se cere să consume energie de acolo de unde nu
mai au. Pentru început Saturn va sta în Săgetător câteva luni, apoi în 2015 va avea un comportament
oscilant, va reveni în Scorpion şi le va aduce racilor sugestii în a-şi identifica un nou izvor al puterii
pe care apoi să-l folosească până în a doua jumătate a lui 2016.

IANUARIE
Impas. Vise. Iluzii. Obosesc sperând. Tulburări de atitudine în raport cu celălalt. Revoltă
faţă de cei care nu le recunosc meritele. Frământări afective. Importanţă majoră acordată
conflictelor. Neputinţa de a se face înţeleşi. Probleme cu legea. Sfidare. Atenţie orientată spre
ceilalţi. Un rac subestimat devine foarte puternic. Emoţia îi întăreşte. Se simt lezaţi de grupul de
apartenenţă. Simt că nu aparţin familiei, naţiunii sau timpurilor în care trăiesc.
Ianuarie îi duce pe raci într-un impas. Au multe de spus, de împărtăşit, de oferit celorlalţi, de
demonstrat şi îşi dau seama că oricât de multe eforturi ar face toate duc spre o zonă a aspiraţiilor, a
viselor, a iluziilor de care au avut parte în 2014 şi pe care le-au explorat prea mult. Acum se arată
exasperaţi de aceste speranţe fără rădăcini şi fără finalitate şi vor lucruri concrete. Aceste lucruri
concrete sunt vizibile la raci şi prin modul cum pun problema, cum se implică în evenimentele
sociale, prin ceea ce invocă, nu doar prin viu grai, ci şi scriptic, adică prin anumite amendamente
pe care doresc să le ataşeze la un contract de colaborare sau la un contract de muncă.
Ianuarie le aduce tulburări de atitudine în raport cu celălalt şi asta se întâmplă pentru că au
mari aşteptări de la ceilalţi. Racii, în ianuarie, sunt tentaţi să dea vina pe ceilalţi din cauza
neputinţelor de a se impune într-un timp foarte scurt, pentru faptul că nu au timp pentru toate
lucrurile pe care doresc să le facă şi nici nu sunt apreciaţi pe cât de mult şi-ar dori. Ei nu consideră
că o anume oscilaţie sau nehotărâre a lor îi determină pe ceilalţi, să se răzgândească în privinţa lor
să nu-i propună pentru avansare sau pentru recompense pe marginea muncii lor, ci îi lasă în
aşteptare considerând că nu au încă experienţa necesară. Ştiind cât de mult au lucrat, dar mai ales
ştiind cât de mult îşi doresc să evadeze din tensiunea unei vieţi intime complicate către o zonă
socială încărcată de succes şi prosperitate, racii se arată revoltați faţă de cei care nu doresc să le
recunoască meritele. Se implică mult în responzabilizarea socială, însă cea mai mare durere a lor va
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fi dată acum, în ianuarie, de anumite tensiuni care există în familie şi care ar putea să-i ducă pe unii
la hotărâri iresponsabile. Ne referim aici la anularea unor date contractuale, la separare sau chiar la
divorţ.
Mult mai evidente decât dificultățile din cadrul aceleiaşi generaţii vor fi problemele dintre
generaţii. Saturn în casă a V-a i-a tulburat şi în 2013 pe raci şi i-a dus în zona în care să nu mai aibă
răbdare cu cei în vârsta sau să considere că îi frânează. De asemenea, pot apărea şi anumite
probleme cu copiii, deci tot ceea ce depăşeşte graniţa generaţiei îi pune pe aceştia în dificultate şi îi
solicită într-o zonă în care nu au viteză de reacţie sau de care se tem. Racii sunt firi harnice şi oricât
de multe sarcini ar avea sunt destul de ordonaţi şi, dacă preocuparea care le este atribuită primeşte
girul de a intra în zona intimă, atunci în mod sigur racul îi va acordă acesteia toată atenţia de care
este în stare. De această dată, racul acorda foarte multă atenţie conflictelor personale, revoltei, adică
sentimentului că în intimitate nu există armonie, nu este ascultat, nu este susţinut de partenerul de
viaţă sau acesta îl plictiseşte.
Dacă în 6 ianuarie Mercur şi Saturn vor fi în sextil şi gândurile lor, cele legate de
acumulările pentru viaţa de familie, vor fi ordonate, Venus şi Lilith în 7 ianuarie activează zona
parteneriatelor și raporturile cu celălalt, modul cum se prezintă racii faţă de comunitate intră într-o
criză. Racii au idei, disponibilitate, ştiu bine care sunt cele mai bune soluţii însă nu reuşesc să se
facă înţeleşi pentru că în prima jumătate a lunii ianuarie traversează probleme pe care nu le-au
rezolvat în anul anterior. În aceeaşi zi de 6 ianuarie Soarele şi Jupiter vor fi în opoziţie şi racii pot
avea probleme cu legea sau manifestări care să sfideze regulile stabilite deja. Că acestea sunt reguli
stabilite juridic ori reguli de familie, nescrise, nu contează. Ei vor fi aşezaţi pe o poziţie ofensivă
pentru că vor să se impună.
Aşa cum Lilith în casă a II-a din martie încolo le va aduce probleme din cauză banilor, nu
neapărat probleme cu banii, la fel pe casa I Lilith le va duce racilor probleme din cauza
personalităţii, nu neapărat cu personalitatea lor. Asta înseamnă că în această primă lună a anului
racii vor avea probleme cu ceilalţi datorită modului cum pun problema, modului impropriu, defazat
sau acid prin care urmăresc să-şi impună un punct de vedere sau să transfere o informaţie.
Din 12 ianuarie, de când Mercur le va trece pe casa VIII-a, racii vor deveni mult mai atenţi
la ceea ce se întâmplă cu mediul ambiant. Simt înainte de a şti şi îşi folosesc aceste emoţii prin a fi
transpuse în cuvinte sau a pune în aplicare soluţii foarte bune pentru ceilalţi. Din nefericire, Venus
pe casa parteneriatelor este în mers retrograd, de aici şi caracterul periculos al emoţiilor atunci când
acestea sunt legate de zona muncii sau de simţul datoriei. Dacă aceste trăiri ating, fie și numai puţin,
ideea de disciplină, racii vor da dovadă de un comportament greu de înţeles pentru cei din jur,
implicându-se în acţiuni stranii, unele dintre ele marcate de duritate sau desconsiderare faţă de o altă
autoritate.
Cine subestimează un rac va vedea în a doua parte a lunii ianuarie că forţa sa de reacţiune
este mult mai mare decât s-au aşteptat şi că avându-l pe Saturn în casa liderului, atunci când dispun
de un confort afectiv sau când au emoţiile clar definite, aşa cum se întâmplă în această perioadă,
când în 20 ianuarie le trece Soarele pe casa a VIII-a, vor vedea că racii au o forţă impresionantă, de
care uzând, ar putea să înlăture orice obstacol.
Nu le este însă recomandat să procedeze în felul acesta, să dea dovadă de duritate de forţă,
să intervină agresiv asupra unei autorităţi instituită deja pentru că Soarele, spre finalul lui ianuarie,
se situează în careu cu Axa Dragonului şi luptând împotriva liderului care există deja, ei de fapt
luptă împotriva autorităţii pe care o deţin. Nu trebuie să-şi iasă din albie în zona în care au acţionat
în 2013 și să acţioneze şi în ianuarie 2014 pe motiv că acolo au puterea cea mai mare. Orice evadare
din această zona îi lezează foarte mult şi le aduce succes pe termen scurt şi insucces pe termen lung.
Spre finalul lunii ianuarie, Venus îşi va reveni din mersul retrograd şi îi va face conştienţi de
problemele pe care le generează în grupul de apartenenţă. Abia la finalul lunii ianuarie îşi vor da
seama de câte gafe au făcut, de cât de mult i-au jignit pe cei din jur şi de câtă greutate au pus pe
umerii unui factor de decizie care nu a dorit să renunţe la colaborarea cu un rac. Abia la finalul lui
ianuarie vor înţelege cât de stresanţi au fost pentru parteneri.
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FEBRUARIE
Încercări pe moralitate. Descoperiri puternice. Parteneriate importante. Ajustări în zona
conştiinţei. Atenţie pe detalii. Au nevoie să li se respecte opiniile personale. Protejarea zonei
intime. Anduranţă. Descoperirea vocaţiei. Evenimente speciale. Zona publică le susţine rolurile pe
care şi le atribuie. Câştig personal. Le sunt favorizate studiile. Împlinirea unor aspiraţii vechi. Sunt
invitaţi să-şi diminueze conflictele parteneriale. Reproş. Sunt încercaţi pe imaginea socială. Criză
de atitudine. Duritate îndreptată împotriva celor care nu le respectă intimitatea.
Februarie ar trebui să fie o lună puţin mai liniştită pentru raci, cel puţin acesta va fi tonul în
care va debuta, însă problemele se acutizează cu cât se apropie de finalul ei. În 26 februarie Junon
va trece în Berbec schimbând direcţia preocupărilor, încercându-i pe moralitate sau, mai exact,
incitându-i cu libertăţi pe care nu le-au explorat până acum în felul acesta.
Devenirea acestei luni (descoperirea legăturii dintre raţiune şi suflet) are pentru raci
repercusiuni pozitive. Ceea ce descoperă acum le stinge dorul de libertate şi îi îndeamnă să
aprecieze mai mult parteneriatele în care sunt implicaţi, relaţiile de colaborare sau chiar să
revizuiască un dosar ori raporturile conflictuale care se află în derulare. Autoritatea racului acum va
fi marcată de anumite ajustări de conştiinţă care vor fi mult mai vizibile din 7 februarie, de când
Mercur va intra în mers retrograd pe casa gândirii superioare. Dacă în ianuarie au fost recalcitranţi
sau au dat curs unui comportament greu de înţeles pentru cei din jur, acum sunt excesiv de atenţi, de
protectori, de interesaţi de detalii sau, pentru cei care lucrează într-o zona a educaţiei sau care
profesează pe baza studiilor superioare, dau dovadă de o viziune de ansamblu impresionantă. Chiar
dacă sufletul lor vibrează în termeni armonioşi, faptul că în 11 februarie Soarele va trece printr-un
careu cu Saturn se vor simţi constrânşi de o anumită autoritate socială ori limitați de autoritatea unui
lider să se comporte într-un anumit fel. Li se trasează sarcini, li se dau ordine sau, nonverbal, prin
atitudine, li se sugerează că trebuie să se comporte într-un anumit fel, să muncească mai mult, să-şi
vadă de locul lor sau pur şi simplu li se limitează dreptul la opinia personală. De această dată racii
nu se vor revolta, ci vor înţelege că opinia personală trebuie să o ţină pentru ei și, în felul acesta, săşi protejeze zona intimă.
Dacă vor fi persoane care vor respecta foarte mult această zonă intimă, vor afla de la raci, în
prima jumătate a lunii februarie, lucruri impresionante. Adică vor vedea cum se poate iubi în
suferinţă, cât de interesant este acest proces de alchimie interioară şi cât de departe se poate ajunge
cu tenacitatea, cu voinţa sau cu ambiţia.
În 13 februarie, prin mersul retrograd, Mercur se întoarce în Vărsător, adică revine la ideile
mai vechi şi racii, dacă până în 13 februarie şi-au impus să respecte o autoritate exterioară, din 13
februarie vor fi toleranţi, deschişi, vor avea sentimente paşnice față de cei din jur, vor prefera să
îndure mai mult şi să-i susţină din umbră. Unii dintre ei în mijlocul lui februarie îşi vor descoperi
misiunea. Vor simţi că au o vocaţie sau ceva se va întâmpla în viaţa lor printr-un vis special, printro intuiţie ieşită din comun sau printr-o întâmplare neobişnuită care îi va duce spre o transformare
spectaculoasă a fiinţei lor sociale.
Zona intimă nu se modifică substanţial, acolo doar sunt explorate anumite elemente de
caracter care existau deja, însă pe zona publică, prin exteriorizare, prin manipularea energie sau
informaţiei, racul ar putea să-şi atribuie roluri care să impresioneze comunitatea. Din exterior se va
vedea ca racul trece pe un alt nivel, însă el ştie că în ceea ce-l priveşte nu s-a schimbat prea mult, ci
s-a modificat puţin doar modul în care se arată către ceilalţi.
Prin trigonul pe care Soarele îl împlineşte cu capul Dragonului în 20 februarie se va face o
legătură interesantă între două case de acţiune (casa a V-a şi casa a IX-a) care îi va ajuta pe raci să
lucreze la un alt nivel. Unii prind proiecte importante, se deschid către cei din jur sau pur şi simplu
beneficiază de o schimbare socială, pusă pe alte conjuncturi astrale, pentru câştig personal, plăcut şi
imediat. Sunt avantajaţi aici racii care se află la studii sau care au absolvit deja o formă de
învăţământ superior, care profesează pe baza unei calificări superioare.
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În realitate, ceea ce se întâmplă acum reprezintă împlinirea unor aspiraţii mai vechi.
Condiţia ca aceste lucruri să fie durabile ori valorificate în modul cel mai corect cu putinţă de raci,
este aceea de a-şi diminua conflictele parteneriale. Acolo unde este ţinută sub control sau diminuată,
agresivitatea față de un partener de dialog, în special în cazul femeilor, succesul va fi mult mai
vizibil sau va fi orientat spre o zonă din care racii să se aleagă cu mult mai multe beneficii.
Finalul lunii februarie îi vă aduce pe aceştia în pragul reproşului. Mercur se va afla în pragul
finalului mersului său retrograd prin Vărsător şi ideile lor s-ar putea să iasă din albia obişnuitului şi
să-i tulbure foarte mult pe cei din jur. Pe 26 februarie Jupiter şi Uranus vor fi în careu şi acest aspect
negativ, cumulat cu faptul că Jupiter se află de ceva vreme în fereastra opoziţiei cu Uranus,
desenează pe cerul astral un careu în T pe semne cardinale cu Uranus focar. Imaginea socială, aceea
care reprezintă un centru de interes pentru raci, noul statut la care lucrează racii în această perioadă,
este încercata. Apar îndoieli legate de seriozitatea unor promisiuni, a unor contracte, a unor
demersuri, gândite pentru stabilitate. Demersurile în sine nu sunt transformate, ci doar atitudinea
lor trece printr-o criză şi dacă reuşesc să-şi ţină sub control aceste temeri, dacă nu le mai este frică
de schimbare, de noi responsabilităţi, sau dacă privesc diversitatea ca pe o nouă serie de oportunităţi
depăşesc cu brio aceste încercări.
Revenirea lui Mercur la mersul direct, din 28 februarie, înseamnă pentru raci şi revenirea la
modul de a gândi abordat în ianuarie. S-ar putea să fie puţin cam duri cu cei care nu le respectă
intimitatea sau care nu participă pozitiv ori conform aşteptărilor lor la procesul de emancipare
socială la care lucrează din 2011. Dacă aceste personaje fac parte din viaţa intimă a racului, li se
aplică acestora o sancţiune dură şi sunt întâi avertizaţi că sunt expulzaţi, apoi, dacă aceştia nu-şi
corectează comportamentul, se va trece la fapte. Sancţiunea cea mai dura pe care racii o aplică celor
din jur care nu corespund pretenţiilor lor este înlocuirea lor.

MARTIE
Stabilitate. Temeri față de stabilitatea materială. Griji din cauza banilor. Se simt îndatoraţi.
Calcule stricte. Leagă uşor prietenii. Relaţiile sunt importante. Planurile pe termen lung nu sunt
stabile. Plutire. Câştiguri neobişnuite. Libertatea este explorată. Eficienţa muncii nu se află la
cotele cele mai bune. Probleme cu autoritatea în intimitate. Intuiţii speciale. Detaşarea este privită
ca un beneficiu. Viaţa intimă este un vulcan încins. Au nevoie de căldură. Crizele devitalizează.
Adevărul duce spre iertare.
Revenirea lui Mercur la mersul direct înseamnă pentru raci o anume stabilitate din punct de
vedere mental. Ideile le sunt mult mai clare, gândurile sunt precis formulate, însă de această dată,
chiar de la începutul lunii martie, Marte, care le trece în acest an prin casa a IV-a, a familiei, intra în
mers retrograd, până în mai.
Luna martie vine spre ei cu temeri. Nu atât din cauza retrogradării lui Marte prin casa
familiei, cât mai ales prin faptul că Lilith în 4 martie va trece în casă a II-a. Se trece de la probleme
generate de un comportament indecent sau greu de înţeles pentru ceilalţi la probleme din cauza
banilor. Unii s-ar putea să fie tentaţi de câştiguri indecente, de foloase nemeritate, adică să fie
preocupaţi de diferitele inginerii financiare ori de cum să facă bani mai repede. Alţii sunt acum
retribuiţi cu ceea ce le va complică şi mai mult viaţa, îi va îndatora şi mai mult faţă de anumite
persoane cu care nu doresc să construiască un parteneriat. Trecerea lui Venus în 6 martie din casa
parteneriatelor, în casa misterelor va pune mari semne de întrebare faţă de sursa banilor. Mulţi se
vor întreba cum de reuşesc racii să drămuiască banii în felul acesta, de unde câştiga atâţia bani şi
cum reuşesc să-i convingă pe ceilalţi că atunci când au nevoie să le ofere un sprijin. Din punct de
vedere astral acest lucru se explică prin faptul că, pe de o parte, Venus în Vărsător înseamnă şansă
neobişnuită, pe casa a VIII-a a banilor primiți, a moştenirilor sau prin ceea ce se primeşte printr-un
drept obţinut anterior încurajează racii să aibă mai multă încredere în ei, în oportunităţile sociale
pentru că Junon pe casa a X-a le aduce o uşurinţă în a lega relaţii care să le fie folositoare pe viitor.
Ei trebuie să aibă în vedere faptul că Venus, imediat ce a intrat în Vărsător, se va afla în careu la
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Axa Dragonului. Asta înseamnă că binele de acum, acela pe care racii îl caută cu insistenţă, s-ar
putea să nu fie un bine de perspectivă. Nu este indicat să-şi facă planuri pe termen lung, pe micile
avantaje care vin spre ei acum, ci trebuie să se bucure de aceste oportunităţi şi nici măcar să nu-şi
schimbe părerea despre oamenii cu care colaborează acum. Racul trebuie acum să se comporte
asemenea unui vas care pluteşte în virtutea legilor guvernate de apă, nu de atmosferă. Nu vântul
schimbării trebuie să-i impresioneze pe raci acum, nu trebuie să se lase cuprinşi de bucuria
câştigurilor pentru că acestea nu durează.
Pentru unii raci câştigurile care vin spre ei în mijlocul lunii martie vor purta amprenta unor
stări sufleteşti noi. Se vor simţi mult mai liberi, degajaţi de anumite răspunderi sau suficient de
motivaţia să pună punct unor atitudini melancolice pe care le-au exteriorizat de-a lungul lunii
februarie.
Cât timp Mercur a fost retrograd au considerat că pentru orice lucru mărunt trebuie să
muncească mai mult decât cei din jur. Însă, în realitate, muncesc mai mult pentru că eficienţa
muncii nu era cea mai bună. Acum, când Mercur este direct şi Marte este retrograd, au impresia că
dorinţele îi trag în jos că nu ştiu cum se face, dar aleg să-şi dorească lucrurile care se obţin foarte
greu şi din tot efortul pe care-l depun se aleg cu ceea ce altora le scapă printre degete. Acest lucru îi
nemulţumeşte, pe de o parte, în fața prezentului, dar îi impulsionează să-şi stabilească ţinte
îndrăzneţe. Saturn în această perioadă este retrograd în casa a V-a şi racii îşi aduc aminte că cea mai
bună poziţie pentru ei este să privească cu suspiciune către un şef, către un lider, să-i urmărească
acestora slăbiciunile, să vadă care sunt persoanele pe care le susţin pentru a se pregăti în faţă
situaţiilor în care şeful favorizând pe altcineva să-i plaseze racului sarcini suplimentare.
În 14 martie, Mercur va fi în trigon cu Marte şi în aceeaşi zi Soarele va fi în trigon cu Saturn
şi va însemna pentru raci posibilitatea de a se lansa spre o ţintă îndrăzneaţă printr-o ambiţie pentru a
demonstra lumii ca şi ei pot sau pentru a pune la punct pe cineva. Retrogradarea planetelor
întotdeauna aduce din trecut o problemă, iar în cazul racilor problemele sunt cele legate de
autoritate sau de instabilitate în viaţa intimă. Vor să pună la punct şi să regleze conturile deoarece
simt că se află în faţa unor intuiţii spectaculoase şi anume că nu mai au timp, că lucrurile se
schimbă, că nu pot explica, dar se aşteaptă la modificări în mediul de apartenenţă, racii se
ambiţionează acum pentru a îmbrăţişa, pentru a crede în adevărurile pe care le văd și le simt în
preajma lor.
În 22 martie, când Soarele se afla deja în Berbec şi când trimite un trigon către Lilith, Capul
Dragonului trece din casa a V-a în casă a IV-a şi racii vor deveni mai puţin individualiști. Se vor
gândi mai puţin la plăcerile lor, la cum să răstoarne lumea cu susul în jos pentru a avea şi ei parte de
bucurie, de încântare sau de o picătură de plăcere. Pentru raci este o poziţie foarte bună deoarece
capul Dragonului trecând în casa analoagă semnului lor pare să intre într-o zonă în care ei se
descurcă foarte bine. Din nefericire, prima jumătate a anului această zona a lor este cuprinsă de
flăcări. Viaţa de familie este un vulcan încins, au nemulţumiri, au griji prea mari, sunt prea mult
precipitaţi de ceea ce nu pot rezolva şi este posibil să demonstreze faptul că dacă în societate pot fi
oameni sociabili, deschiși, plăcuţi, în intimitate pot fi persoane greu de suportat cărora nimeni să nu
le intre în voie cu nimic.
În realitate, racii îşi sting relativ repede tensiunea dacă
au în intimitate un loc sigur, cald, plăcut şi mai ales dacă i se
garantează dacă pe viitor lucrurile vor rămâne în felul acesta.
Marte în Balanţă aduce racilor în cămin prea multă instabilitate,
iar crizele interne îi devitalizează şi îi sperie cu faptul că
acestea nu se vor schimba.
Până în iulie acestea nu se vor schimba, însă este o
oportunitate importantă pentru raci să înveţe din aceste
probleme complicate pe care le au în viaţa de familie să ierte. Adevărul lunii martie, printre multe
alte informaţii importante, pentru devenirea lor socială, în privinţa vieţii personale și a intimităţii, îi
duce pe raci spre iertare.
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APRILIE
Privilegii evidențiate prin iertare. Eforturi în a accepta calitatea anturajului. Umbra îi ajută
să vadă totul mai clar. Valorile materiale au prioritate. Este evaluat greşit. Comoditate. Probleme
de conştiinţă, de autocontrol. Pot crea probleme celor din jur. Indispoziţie. Se preocupă de ceilalţi.
Compromisuri. Trebuie temperată instabilitate. Griji pe consecinţele sociale ale faptelor. Viziune.
Perspectivă. Confruntarea dură cu trecutul. Ignorarea unui risc. Simpatiile sunt alimentate de
relaţii vechi.
Intrând în contact cu iertarea încă din luna martie, racii dovedesc că au o viziune reală
asupra vieţii. Acest lucru ar trebui să le sporească mult încrederea în sine, pentru că la acest capitol
ei nu excelează şi să observe faptul că sunt cu un pas înaintea celorlalţi prin informaţiile pe care le
au, prin modul cum percep lumea înconjurătoare, prin modul cum o văd, au în continuare probleme
la capitolul explicaţii pentru că Mercur, trecând în Berbec, pe casa demnităţii sociale, primeşte
puternice opoziţii din partea lui Marte retrograd pe casa lor. Au deja, chiar de la începutul lunii,
informaţia iertării, însă ipostazele sociale sunt împotriva acestei idei, iar racii fac toate eforturile de
care sunt în stare să-i accepte pe cei din jur, să nu-i judece, să nu-i critice, să nu se risipească în
asocieri de proastă factură şi să nu-şi complice viaţa mai mult decât simt că este în acest moment.
În cazul racilor superiori acest lucru nu va fi o mare problemă pentru că Venus, înainte de a
intra în zodia Peşti (exaltare) pe gradul anaretic din Vărsător va trimite un trigon către Capul
Dragonului din casa a IV-a. Ei au soluţii la toate problemele celor din jur, văd suferinţele celorlalţi,
slăbiciunile lor şi nu profită de pe seama acestora, deşi ar avea puterea şi ascendentul social să facă
acest lucru.
Având-o pe Venus în casă a VIII-a şi ridicând un trigon cu Capul Dragonului din casa a IVa ei se pot situa în umbra dintr-o poziţie favorabilă din care să vadă totul, însă au reguli morale şi nu
doresc să le încalce. Există însă şi raci instabili pentru care luna aprilie devine o ipostază a terorii,
dar nu pentru ei, ci pentru ceilalţi. Numai ce le-a intrat Lilith în casă a II-a şi vor să facă bani din
orice, vor să aibă avantaje, să muncească mai puţin, ceea ce este nefiresc pentru un rac, să-şi
schimbe domeniul de activitate, să pună răspunderea pe umerii celorlalţi şi să nu accepte din jur
critici, observaţii sau recomandări menite să-i corecteze.
Luna aprilie este marcată de împlinirea unei cruci cosmice pe semne cardinale care se
suprapune peste case unghiulare. Această ipostază astrală le aduce racilor mari probleme de
conştiinţă, de orientare, de control asupra sentimentelor. Se simt atraşi de lucrurile neobişnuite carei dizolvă, care se termină repede şi care-i lăsa fără perspectiva sau fără avere. Lucrurile care sunt
durabile îi plictisesc or ei nu mai vor să se plictisească, ci vor să aibă parte de evenimente ieşite din
comun pentru a compensa deficitul de armonie din viaţa intimă.
În aprilie racii au parte de judecăţi greşite prin faptul că au acum Capul Dragonului în casa a
a IV-a şi pe Marte care-i agită foarte mult şi le lasă impresia că problemele pe care le au în
intimitate nu se vor termina niciodată. În realitate, se înşeală. Luna aprilie este o altă lună în care
explorează probleme de factură intimă, dar ele nu se vor întinde la nesfârşit. Marte va sta în casă a
IV-a până în iulie, după care va avea un tranzit normal şi atât dorinţele cât şi timpul de îndeplinire al
acestora vor reveni la normal.
Chiar dacă înţeleg acum acest lucru, racii vor fi duri şi le vor crea probleme celor din jur.
Marte i se va opune lui Junon şi vor avea tendinţa de a amesteca tensiunile intime cu cele sociale.
Vor fi indispuşi dintr-un motiv personal şi această stare îşi pune amprenta pe deciziile sociale.
Deciziile sociale pe care le iau în aprilie îi vizează pe ceilalţi, aşa cum se întâmplă din 2011 încoace,
de când Uranus le trece prin casa imaginii sociale. Ei ştiu că, de câţiva ani încoace, atunci când iau
o hotărâre trebuie să se gândească la toţi cei din jur, nu neapărat la cei din familie, cât mai ales la
cei cu care construiesc relaţii intime sau care le construiesc statutul şi imaginea pe care o au. Acum,
prin opoziţia dura pe care Marte o trimite lui Uranus din casa X-a, ei luptă împotriva celor pe care
până acum i-au ajutat, întâi cu gândul apoi cu sentimentul şi foarte repede ajung şi la fapte, iar
despre situaţia în care racii își pun în aplicare cleştişorii nu mai are rost să menţionăm.
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Pentru că Saturn le este retrograd pe casa a V-a racii trebuie să fie atenţi în relaţiile cu şefii,
cu o autoritate sau în relaţii cu copiii. Pentru că au tendinţa să desconsidere binele şi să se apropie
de compromis, aşa cum nu au făcut-o până acum, de aproximativ 10 ani încoace, racii trebuie să
lucreze în aprilie la capitolul instabilitate, însă va fi foarte greu pentru că, pe de o parte, vor greşi,
îşi vor face procese de conştiinţă gândindu-se cu grijă la consecinţele faptelor lor, iar pe de altă
parte, se vor simţi vulnerabili în ideea că nu doresc să-şi construiască un viitor pe genul acesta de
tensiuni.
Venus în Peşti pe casa a IX-a, suprapunându-se peste această cruce cosmică pe semne de
cardinale, generatoare de instabilitate, le va aduce iluzia străinătăţii. Ea va aridica un trigon cu
Jupiter care le trece, încă din 2013, prin casă I şi tulburaţi acum de lucruri pe care nu le pot rezolva
sau care le creează un acut sentiment de nesiguranţă, privesc foarte departe geografic sau foarte
departe în timp, spre zona unde problemele de acum nu au ajuns şi cred că de acolo le vine
succesul. Aceasta este o iluzie pentru că fiind prea mult prinşi în agitaţia prezentului nu ştiu cum
vor reacţiona dacă problemele de acum se transpun împreună cu speranţele sau cu dorinţele în
viitor. La această idee se adăugă şi faptul că Junon şi Mercur în 22 şi 23 aprilie trec prin conjuncţia
cu Coada Dragonului şi le vin acestor nativi informaţii din trecut, iau contact cu relaţii care ar trebui
să le îndeplinească dorinţe sau cu informaţii care ar putea ca printr-o muncă asiduă să-i ducă spre
aceste realizări.
Singurul lucru pozitiv din toată această situaţie este disponibilitatea lor spre a lucra, spre a
munci sau spre a se adapta în orice mediu, inclusiv în mediul pe care-l privesc acum în viitor sau la
o mare depărtare geografică. Celelalte sunt însă marcate de un risc pe care acum nu-l iau în calcul.
Trecerea Soarelui în Taur din 20 aprilie, diminuează puţin instabilitatea generată de crucea
cosmică pe semne cardinale şi îi ajută să se integreze în alt mod în societate. Unii vor face apel la
tradiţie, alţii vor lupta împotriva tradiţiei, unii vor demara primele etape ale acestui demers
îndrăzneţ de a se transfera către o zonă mult mai profitabilă din punct de vedere material sau mai
sigură în privinţa stabilităţii afective. Cei mai mulţi dintre raci se vor opri în acest stadiu deoarece,
bazându-se mult pe simpatii, pentru că trigonul pe care Venus şi Saturn îl împlinesc când Saturn
este retrograd, îi îndeamnă să acţioneze greşit. Simpatiile sunt alimentate de relaţii vechi, care,
anterior, se desfăşurau într-un anumit registru care acum nu se mai potriveşte şi dacă sunt suficient
de înţelepţi, raportul dintre trecutul când şi-au stabilizat anumite atitudini afective faţă de cei cu care
lucrează acum, adică diferenţa dintre trecutul acela şi viitorul spre care doresc să se îndrepte poarta
această proporţie. Din nefericire, pe această relaţie racul va pune un strop de intimitate, ceea ce-i va
accentua vulnerabilitatea.

MAI
Sensibilitate la stres. Griji. Risipă. Separând lucrurile vor considera că îşi uşurează
greutatea socială. Compromis. Riscul de a intra într-un con de umbră. Li se cere ceea ce nu pot da.
Evaluări nerealiste. Invocarea unor schimbări periculoase. Aşteptări prea mari din zona socială.
Compromiterea unui avantaj. Au nevoie de limpezime. Li se cere răbdare. Patimile sunt
periculoase. Celălalt este vinovat. Liniştea este privită ca o dorinţă împlinită.
Luna mai vine spre raci cu probleme de sănătate despre care, investigându-le, vor constata
că sunt cauzate de stresul şi tensiunea lunii anterioare. În mare parte este adevărat pentru că această
cruce cosmică pe semne cardinale i-a adus pe raci în ipostaze greu de suportat. Prea multă
instabilitate, prea multă grijă şi, mai ales, prea mult risc. Acum, însă, în luna mai, când Chiron
Saturn şi Jupiter îşi împlinesc trigonul lor pe semne de apă, racii arată că pot învăţa din greşelile lor
sau pot să se arate înţelepţi atunci când evaluează problemele pe care le traversează ceilalţi. Din
nefericire, însă, la acest capitol, de-a lungul întregii luni se vor risipi. Asta înseamnă că vor avea
tendinţa de a acorda atenţie separată fiecărui sector al vieţii lor. Separând lucrurile vor avea
impresia că le controlează mult mai uşor şi nu mai sunt atât de stresaţi în faţa situaţiilor
neprevăzute. Caracterul neprevăzut al evenimentelor rămâne în continuare activ în raport cu nevoia
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de confort intim, confort pe care ştiu atât de bine să-l construiască sau să-l împartă cu ceilalţi, dar
de care acum în această perioadă nu au parte. Pentru a-şi asigura în continuare un minim de confort
vor face un compromis, vor închide ochii sau vor compensa prin adjuvante. Unii vor dormi mai
mult, alţii vor mânca sau vor bea mai mult.
Risipindu-se în atât de multe proiecte racii realizează în mijlocul lunii mai că problemele sau mutat în alt loc şi că de fapt oferă un preţ mult prea mare pentru acest confort. Dacă în cazul
racilor inferiori în luna aprilie nu a fost atât de evidentă tendinţa de a transfera responsabilitatea lor
pe umerii altora pentru că au fost motivati şi a fost şi vizibil acest lucru prin situaţii neobişnuite,
luna mai, când evenimentele s-au mai temperat un pic sau, când racii, pe baza experienţelor
anterioare, şi-au fragmentat problemele mai mari în probleme mai mici pentru a le controla va fi
mult mai vizibil acest lucru trimiţându-i pe aceştia într-un con de umbră. Opoziţia Soarelui cu
Saturn din 10 mai care se realizează în separaţia careului Junon-Lilith din 9 mai le aduce acestora
probleme cu autoritatea, cu asociaţii sau chiar griji faţă de urmaşi.
Pentru racii care au o familie numeroasă, care au copii sau nepoţi, care doresc să se ocupe de
buna creştere a lor şi pentru care aceştia reprezintă intimitatea, luna mai va accentua o latură
delicată a personalităţii lor prin faptul că se vor vedea în postura în care li se cere ceea ce nu pot
oferi. Pentru că aprilie i-a epuizat prea mult cu agitaţii inutile sau cu termene nefireşti ale unor
probleme, luna mai îi găseşte pe aceştia cu vitalitatea la cotele minime pe care şi-o vor consuma şi,
pe acestea, în anumite tensiuni inerente temperamentului lor, pe care nu doresc să şi le diminueze.
Aceste tensiuni sunt motivate de raci prin faptul că vor să pună ordine în viaţa lor. Vor să clarifice
odată pentru totdeauna ceea ce nu este corect pentru că nu se poate să aibă parte de asemenea
evenimente la nesfârşit.
Dacă rămân în acest stadiu al clarificării, atunci sextilul pe care soarele şi Jupiter îl ridică îi
ajută pe raci să găsească înţelegere, adică timpul potrivit pentru a comunica, pentru a oferi o
informație, îi va face inspiraţi să pună problemă în modul cel mai accesibil pentru cei din jur, însă
dacă se aşteaptă la schimbări spectaculoase în mediul spre care ţintesc atunci vor fi dezamăgiţi.
Fiind dezamăgiţi, în cazul racilor cu familie numeroasă, îşi vor îndreapta atenţia către urmași, către
copii, către creaţiilor lor şi ar putea să greşească transferându-le acestora din grijile lor. Nici nu-şi
dau seama că, povestind din ceea ce-i frământă, se realizează transferul, nici nu-şi dau seama că
privesc problemele celor din altă generaţie prin propriile lor probleme. Este adevărat, experienţele
lor de viaţă nu sunt de neglijat, însă ei trebuie să înţeleagă că nu faţă de acest segment social el
trebuie să le pună în aplicare, ci doar spre zona socială. Uranus din casa a X-a le tot oferă exemple
în sensul acesta îndemnându-i să-şi sporească încrederea în sine atunci când obţin victorii pe zonă
publică. Dacă refuză în continuare acest lucru, vor aluneca încet, încet către motivaţii
necuviincioase transformând unul din puţinele lucruri care nu au fost atinse de dizarmonie din viaţa
lor (relaţia cu urmaşii) în surse de tensiune.
Ceea ce vine spre ei în luna mai vine doar pentru a clarifica, doar pentru a limpezi lucrurile,
doar pentru a le vedea mult mai clar şi mult mai lucid, nu pentru a trece la acţiuni imediate, ca ele
au fost clarificate. Este nevoie de timp pentru ca lucrurile, aşa acum sunt formulate sau puse în
aplicare de către raci, să se îndeplinească. Saturn este în continuare retrograd pe casa puterii şi a
creativităţii şi racii trebuie să înţeleagă că pun problema acum cu prea mult patos, cu prea mult
resentiment sau cu prea mult nerv pe evenimentele trecute care nu i-au împlinit.
Cei din jur nu lucrează în ritmul său, nu vibrează în acelaşi mod cu el, racul fiind prin
excelenţă un semn care este dependent de tradiţia în care s-a născut sau de cea pe care şi-o
construieşte singur şi de multe ori am putea să vedem raci care nu înţeleg de ce oamenii din jur sunt
altfel. Acum vom vedea raci exasperaţi pe cei din jur care, după ce înţeleg, nu trec imediat la
acţiune, dar este indicat să fie calculaţi şi să nu se risipească în a cere soluţii care nu pot fi aplicate.
În 20 mai, Marte îşi va reveni din mersul retrograd pe casa familiei şi acolo lucrurile se vor linişti,
adică va și apărea caracterul agresiv al nesincronizărilor. Va exista în continuare o tensiune, pentru
că Marte în casa a IV-a nu constituie o poziţie care să le confere racilor echilibru sau linişte, însă
aceasta poate lua înfăţişarea competiţiei sau a mobilizării membrilor familiei către un scop comun.
Uranus din casa a X-a le oferă racilor această posibilitate, iar dacă ei cad la o înţelegere după 20
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mai, încet, încet vor realiza că se pot uni pentru un ideal social comun în aşa fel încât să-şi protejeze
intimitatea de reacţii furtunoase. Cei care procedează aşa vor avea la finalul lunii o atmosferă
liniştită în familie, aşa cum nu s-a mai întâmplat de la începutul anului încoace. Cei care refuză să
procedeze aşa, pentru că sunt singuri şi intimitatea se rezumă doar la propria persoană, vor găsi în
jur oameni cu care să-şi lărgească intimitatea şi cu care să fie în armonie, ceea ce va fi pentru raci ca
dorinţă împlinită.

IUNIE
Sunt pregătiți pentru orice. Explodează. Ştiu că reuşitele lunilor anterioare nu durează. Se
pune accentul pe noroc. Visul strămutării se risipeşte. Atrag atenţia. Impresionează prin ceea ce au
învins. Sunt nemulţumiţi că trebuie să se supună voinţei de grup. Sunt practici. Vor mai mult. Devin
cheltuitori. Devin marcaţi de ceea ce pierd acum. Tensiuni în familie. Convingere. Cer efecte
imediate. Se simt pedepsiţi. Indiferent de nivel, punctul vulnerabil va fi plasat în familie.
Din nou sunt cu un pas înaintea celorlalţi, din nou s-au pregătit pentru luna în curs din luna
anterioară, căutând stabilitatea în intimitate şi ceea ce reprezintă, de fapt, deviza lunii iunie –
căutarea liniştii. Din nefericire însă luna iunie este, de asemenea, marcată de un tranzit interesant al
lui Mercur, prin faptul că de pe 7 iunie până pe 1 iulie va fi retrograd, ducându-i către explorare a
limitelor sau către dezamăgiri prin faptul că ceea ce au adjudecat de curând nu durează. Vor avea
însă un avantaj prin faptul că Mercur va sta pe semnul lor până pe 17 iunie când, prin retrogradare,
va trece din nou în Gemeni, adică în casă a XII-a. Până pe 17 iunie racii vor fi autoritari, vor căuta
să testeze dacă cei din jur sunt potriviti pentru planurile pe care le au ei, dacă sunt persoane de
încredere, dacă dispun de resursele necesare pe care vor să le împartă şi cu cei din jur şi apoi se vor
uita în ograda proprie să vadă dacă ei sunt potriviți pentru ceea ce anturajul are nevoie. Această
preocupare le va umple tot timpul şi le va consuma foarte multă energie. Dacă ne uităm pe cerul
astral a lunii iunie vedem că planetele sunt răsfirate, asta înseamnă că racii vor pune mult pe noroc,
pe şansa care poate veni din partea unui protector. În rest, celelalte sectoare ale vieţii vor fi
neglijate, existând tendinţa de a-şi ignora aspecte importante ale vieţii la care au lucrat până acum,
lansând impresii false în jur, ceea ce va determina anturajul să-i privească pe racii cu puţină
suspiciune sau cu răceală, în special în 9 iunie când Neptun intră în mers retrograd pe casa
străinătăţii şi visul strămutări se risipeşte. Se simt vulnerabili prin faptul că nu găsesc în jur
răspunsuri rapide sau nu au încredere că se pot asocia cu oameni care să aibă aceeaşi atitudine faţă
de muncă sau faţă de bucuriile vieţii aşa cum au ei.
În iunie racii devin o picătură de culoare care este pusă într-un pahar cu apă. Devin atracţia
zodiacului şi, din nefericire, ei nu ştiu acest lucru. Sunt în centrul atenţiei, curtaţi de toată lumea,
întrebați, ascultaţi şi sunt preluate o parte din elementele lor de comportament de catre cei din jur,
fără să racii să realizeze cât de uşor devin exemple pentru ceilalţi. Se va vorbi mult despre raci ca
despre fiinţe controversate care ştiu totul despre viaţa, dar care nu aplică şi la polul celălalt se va
vorbi despre raci că despre fiinţe care au învins anumite probleme ale vieţii, dar s-au oprit cu puţin
timp înainte de linia de sosire. În realitate, slăbiciunea cea mai mare pe care o probează racii în
iunie este aceea de a se supune voinţei de grup. Ei ţin prea mult cont de părerile celorlalţi. Nu-şi dau
seama cât de mult contează pentru cei din jur părerile pe care le au ei, dar, din nefericire, nici nu se
pot mulţumi cu faptul că ştiu ceea ce ştiu. Fiind persoane practice sau neobţinând statutul pentru
care lucrează sau neatingând încă ţinta pentru care au muncit de la începutul anului încoace, nu se
pot mulţumi cu cât au. Vor mai mult şi trecerea lui Lilith prin casă a II-a (a banilor) îi poate pune pe
aceştia în postura de a greşi cântărind relaţiile prin intermediul banilor sau a avantajelor materiale.
Cu alte cuvinte, luna în curs, în special după 7 iunie când Mercur retrograd îi zăpăceşte pe
raci, îi aduce în faţa unor pericole foarte mari. Este adevărat una din devizele acestei luni este aceea
că munca înnobilează, însă ei vor dori să muncească mai puţin pentru a avea mai multă linişte, or
pentru racii care acum, în această perioadă, nu-şi ajustează deloc dorinţele, ci şi le menţin vii, a
munci mai puţin înseamnă câştig din alte surse, deci a face anumite compromisuri. Sunt avertizaţi
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racii care sunt tentaţi acum să facă împrumut la banca ori să-şi gireze anumite obiecte personale, să
se împrumute de la prieteni, de la cămătari sau să-şi amaneteze bijuteriile familiei. Iunie, la acest
capitol, este o lună în care pierd şi nu doar că vor rămâne în permanenţă deposedaţi de ceea ce pierd
acum, ci nu se vor împăca niciodată cu ideea că au putut să facă asemenea greşeli.
Trecerea Soarelui în semnul lor le aduce în 21 iunie un plus de putere, se simt revigoraţi,
simt cumva că sunt în centrul atenţiei şi foarte mult dintre cei pe care-i au în preajma ţin cont de
recomandările lor ori sfaturile lor se vor dovedi a fi de referinţă, însă ei nu se pot separa de grijile
familiei, de tensiunea care există acolo şi în 25 iunie racii traversează o opoziţie dintre Marte şi
Uranus, de această dată cu Marte direct. În preajma zilei de 25 iunie tensiunile din familie au de
această dată un caracter real. Ceea ce se întâmplă vine din prezent, iar orice soluţie care duce spre
muncă are în ea un sâmbure de compromis. Racii se ceartă de la bani, de la casă, de la cum să-şi
delimiteze zonele intime ale unui spaţiu comun, despre cum să redecoreze camera copilului său că
ar trebui să se mute în altă parte.
Finalul lunii iunie vine spre raci cu această tensiune de factură afectivă şi chiar dacă Soarele
trece prin semnul lor şi acolo este şi Jupiter ei simt, dar nu pot transpune în cuvinte ceea ce simt,
sunt revigoraţi, însă îşi folosesc această putere personală, nu pentru a ridica o greutate şi a o da din
calea lor, ci a strânge cu putere clanţa uşii până când o rup.
Finalul lunii iunie îi găseşte pe raci în postura de a face lucruri inutile, dar le fac cu atât de
multă convingere, cu atât de multi nervi şi atitudine încât să obţină, ca şi în lunile anterioare, efecte
imediate. Din nefericire nu au ce face cu aceste efecte imediate şi careul pe care Junon şi Neptun îl
împlinesc chiar în ultima zi a acestei luni le accentuează o anume criză în relaţii. Din nefericire ei
îşi limitează nemulţumirea în relaţii la cele de factură intimă şi unii dintre raci, în fața acestui ultim
eşec, în care şi-au consumat o parte din acumulările personale pentru acest demers lipsit de rost vor
fi atât de dezamăgiţi încât vor considera că ei nu au parte de mulţumire, fericire, de şansă în această
viaţă şi sunt pe punctul de a lua o decizie împotriva lor.
Această decizie adoptată împotriva lor este explicată din punct de vedere astrologic prin
careul pe care Jupiter, de pe semnul lor îl ridică la Axa Dragonului. Sunt avertizaţi racii în această
perioadă asupra acestor decizii categorice pentru că punctul vulnerabil va fi localizat în sectorul
familiei şi orice lucru categoric, hotărât sau adoptat pe baza unei nemulţumiri va avea repercusiuni
negative în zona familiei. Cu alte cuvinte, în loc să rezolve o problemă din această zonă, o
accentuează. Cel mai bine ar fi să se preocupe de deviza generală acestei luni: căutarea liniştii.

IULIE
Independenţă. Invocarea normalităţii. Se îndreaptă spre normalitate. Reveniri în plan
material. Aptitudini noi. Încurajare. Risc. Au de transmis un mesaj. Speranţele îi suprasolicita. Sunt
judecaţi. Crize relaţionale. Preocupări exagerate faţă de intimitate/familie. Preocupări faţă de o
nouă muncă. Independenţă. Lupta cu urâtul. Pasiuni. Separare de profitori. Schimbări
spectaculoase de situaţii.
În iulie racii vor să fie independenţi. Această formă de independenţă vine spre ei cu un
eveniment menit să-i convingă că toate situaţiile pe care le-au traversat în iunie se îndreaptă spre
făgaşul normal. Revenirea lui Mercur la mersul direct arată că, în comparaţie cu ceea ce au făcut în
iunie, acum le vine mintea la loc. Încă mai sunt comparaţi cu lucruri pe care nu le pot controla, se
tem de modificări în contextul social, de lucruri care să-i ducă spre umilinţă sau care să-i
împovăreze şi mai mult cu sarcini profesionale. În egală măsură, nu au renunţat la visul de a se
deplasa către o nouă realizare socială, asta însemnând speranţa de a comporta un succes important
în viitor sau de a se deplasa într-o altă locaţie.
Ceea ce vine spre ei în luna iulie poartă amprenta schimbării destinului. Jupiter va trece în
casa a II-a aducându-le strălucire în plan social și posibilitatea de a-şi reveni din punct de vedere
material sau de a intra într-o zonă a norocului și a succesului. De această dată lucrurile sunt
construite altfel, sunt mult mai ample şi mai riscante, în ceea ce privesc etapele derulării proiectelor
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în care se implică acum, însă nu mai sunt atât de direct solicitaţi de contextul social. De asemenea,
în mijlocul lunii, Marte va fi în conjuncţie cu Capul Dragonului prin mersul său direct şi spre finalul
lunii va trece în Scorpion aducându-le, împreună cu ingresul lui Jupiter în Leu, o importantă
schimbare de atitudine şi de inserţie socială.
Cu toate că, în prima jumătate anului au fost cu un pas înaintea celorlalţi, ceea ce se
întâmplă în iunie îi ia pe raci pe nepregătite. S-ar putea ca toate aceste lucruri care vin spre ei să-i
încurajeze, să-i faca sa privească realitatea cu alţi ochi, să considere că au atâta de mult noroc încât
să-şi poata permite să rişte. Riscul ar putea să fie un element favorabil pentru ei abia din 20 iulie
după ce Saturn îşi va reveni la mersul direct pe casa a V-a. Abia atunci racii reuşesc să transmită un
mesaj care să ajungă la destinaţie, care să fie înţeles în modul cel mai favorabil şi care poate
constitui o bază în proiectele viitoare. Din nefericire la acea dată Soarele nu va mai fi în trigon cu
Saturn, iar asta înseamnă că realitatea socială va fi alta decât cea pe care o percepe la începutul
lunii şi care îl motivează pe acest nativ să creadă că are şansă şi că-şi poate permite orice.
Traversând această schimbare de fundal racii trebuie să ia în considerare că şansa şi norocul
care le intră acum în casa banilor nu reprezintă altceva decât un îndemn la normalitate. Succesul
racilor de acum nu este acela de a se îmbogăţi peste noapte, ci acela de a reveni la nivelul
normalităţii.
În felul acesta, prima jumătate a lunii este destul de apăsătoare pentru raci pentru că, trecând
printr-o poziţie cu Pluton, prin casă parteneriatelor, ei pot trece prin procese sau prin ipostaze în
care anturajul să-i judece mult prea aspru. Imediat ce şi-au revenit, imediat ce limbajul lor s-a întors
la stadiul pe care-l aveau la începutul lunii iunie, anturajul îi şi solicită pentru clarificări sau îi
implica în tot felul de acţiuni în care racii prin voinţa propriei să-şi folosească cunoştinţele pe care
le-au acumulat prin cheltuială proprie. Acest lucru nu le mai convine. Nu mai vor să ofere gratuit
celor din jur nici consiliere, nici susţinere, nu vor să se mai consume din timpul lor pentru nevoile
celorlalţi pentru că acum îşi aduc aminte din trecut numai ipostazele în care au fost exploataţi sau
păcăliţi. Asta se numeşte criza în relaţii care are o altă înfăţişarea decât crizele în relaţii pe care ei
le-au explorat în prima jumătate anului prin tranzitul lung şi obositor al lui Marte prin Balanţă.
În ultimele decenii Marte a mai avut un astfel de comportament, implicând zodia Balanţă
într-un tranzit atât de lung, însă a trecut de la Scorpion la Balanţă sau de la Balanță la Fecioară
diminuând puţin caracterul lor dramatic şi prin această schimbare de vibraţie generată de trecerea de
la o zodie la alta a uşurat puţin sarcina nativilor. Ultima ipostază care seamănă cu ceea ce s-antâmplat acum a fost în perioada 1981 – 1982 când Marte, de asemenea, a avut un tranzit lung prin
zodia Balanţă, marcat şi de o perioadă de retrogradare. Unii raci care sunt mai învârstă vor face
trimitere la acel moment din istoria personală căutând să combată un neajuns care s-a consumat
atunci sau să îl reînvie pe acesta, dacă retrogradarea lui Marte a adus, prin mobilizarea ambiţiei,
prin dreptatea pe care au adjudecat-o atunci, un succes notabil.
În afara altor nativi ai acestei zodii, doar personale care sunt foarte apropiate din cercul lor
de prieteni vor reuşi să identifice aceste ipostaze, pentru că ele ţin de viaţă de familie, de intimitate,
pentru că ele sunt atât de adânc ascunse în sufletul personal încât este puţin probabil să poată fi
înţelese pe deplin de o persoană din afară.
Trecerea lui Jupiter pe casa II-a înseamnă şi noroc la bani sau succes printr-o nouă formă de
hrănire. Racii fiind persoane active, s-ar putea să se hrănească printr-o nouă muncă, o nouă
colaborare sau prin speranţe noi. Jupiter va sta în acest semn aproximativ un an de zile, până în
noiembrie şi se va simţi agasat din nou de prezenţa lunii negre în zona Leu care are aici, în acest
tranzit, mai multă experiență decât are Jupiter.
Indiferent care este succesul spre care se vor îndrepta racii în această perioadă, el trebuie să-i
ducă spre independență; dacă această nouă forma de hrănire se află în contrast cu viaţa de familie
sau cu planul profesional racii vor dori ca aici să producă schimbări pentru că acum, în iulie, vor
lupta foarte mult cu urâtul care îi înrobeste, acela care-i umileste ori care le fură din avuţia
personală. Este posibil ca pentru mulţi dintre raci libertatea lunii iulie să însemne şi despărţire şi
alungarea unei probleme împreună cu persoana care a generat-o.
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După 26 iulie, când Marte va trece în Scorpion racii vor deveni pasionali, îşi vor cultiva mai
mult creativitatea, vor pune mai mult accent pe ideile personale, pe proiectele personale, se vor
separa cumva de colaboratorii care i-au exploatat până acum sau care i-au folosit pe ascuns,
cerându-le sfaturi sau bani împrumut, producând în 2014 una dintre cele mai spectaculoase
schimbări de situaţie. Hotărârile pe care racii le au acum, în iulie, sunt decisive, sunt pe linia
normalităţii aşa cum o gândesc ei şi sunt construite pentru a le asigura o independenţă confortabilă.
Cei care consideră că luptând cu anturajul își construiesc un nou statut sau îşi rezolvă o parte
din problemele personale, se înşeală. Chiar dacă Marte le-a ieşit din casa a IV-a şi le-a intrat într-o
casă de acţiune (casa V-a) Capul Dragonului se afla în continuare în casa intimităţii şi au nevoie în
continuare să probeze fidelitatea.
La finalul lui iulie 2014, racii vor trebui, în egală măsură, să demonstreze că sunt
independenţi, dar şi fideli.

AUGUST
Risipă. Încrederea în sine devine periculoasă. Nesiguranţă. Nesăbuinţă. Se doreşte
recuperarea unei plăceri. Sunt dați ca exemplu negativ. Au nevoie de venituri suplimentare. Înţeleg
dacă în prima jumătate a anului au primit sfaturi proaste. Viitorul li se pare nesigur. Apar relaţii
noi, dar cu persoane vechi. Devin conştienţi de anumite neajunsuri ce le-au fost marcante în prima
jumătate a anului. Prin căldura căminului se temperează din nesiguranţa socială. Trebuie să nu se
folosească de avantajul isteţimii pentru a nu ajunge la criză.
Pentru că-i au pe benefici în casa a II-a, în Leu, Luna august trebuie să reprezintă pentru raci
o şansă specială. Din nefericire, Mercur va trece foarte repede prin zodia Leu, în aproximativ
jumătate de lună el va parcurge toată zodia şi îi va grăbi spre cheltuieli fără rost sau chiar spre
risipă. Însă casa a II-a nu reprezintă pentru raci doar banii sau acumulările de factură materială, ci
constituie tot ceea ce reprezintă pentru ei o bază, adică sămânţa pe care o pun în pământ şi care
peste ani se va transforma într-un arbore impunător.
De asemenea, luna august aduce împlinirea trigonului dintre Uranus şi Soare ceea ce le va
spori racilor încrederea în sine. Din nefericire, această încredere în sine este pigmentată cu tentaţii
sau poate deveni periculoasă pentru cei din jur pentru că în preajma Soarelui o avem pe Lilith.
Bărbaţii devin vulnerabili, devin victimele unor intrigi ori victimele femeilor, tot ceea ce ţine de
autoritate, de spirit de sinteză, de judecată sau de forţă trece într-o zonă a pericolului. Am putea
vedea în august raci care cheltuiesc mult pentru a vedea că sunt puternici care vor să cumpere pe
toată lumea sau care se izolează de cei din jur, îşi fac un grup de prieteni pe care şi-i testează în
detaliu, cu care să pornească un război împotriva tuturor. Prin această modalitate ei ar putea să
demonstreze că sunt voci peste care nimeni nu trebuie să treacă şi de partea cealaltă reuşesc prin
aportul celor din grupul de apartenenţă să-şi combată o anume nesiguranţă.
Poate, în cazul racilor, am invocat de prea multe ori această nesiguranţă, însă acum, în
august, când deviza principală este aceea de a ne confrunta cu puterea, ea iese în evidenţă mai mult
decât altele pentru aceşti nativi. A fi puternici pentru raci înseamnă a fi siguri pe ei, pentru că în
concepţia lor puterea şi nesiguranţa nu pot ocupa acelaşi spaţiu. Sunt în continuare vulnerabili la
capitolul financiar sau la cel digestiv. Există riscul de a consuma alimente care nu sunt tolerate de
organism sau care sunt toxice ori este neglijat termenul de valabilitate şi pot apărea afecţiuni
gastrointestinale destul de serioase care să necesit intervenţii de urgenţă.
În august, racii tineri îşi vor face de cap. Cu Marte în Scorpion pe casa a V-a ei vor dori să
recupereze plăcerile pe care le-au pierdut timp de jumătate de an. Pentru că au stat prea mult în
casă, au învăţat prea mult sau au muncit prea mult pentru prosperitatea familiei ori au fost
constrânşi de anumite probleme de factură socială să economisească mai mult, acum se văd liberi de
toate aceste îngrădiri şi consumă din tot ceea ce au acumulat până acum. Din nefericire, Marte şi
Lilith în luna august vor împlini un careu şi, integrându-l şi pe Saturn în acest unghi, înţelegem că
plăcerile verii sunt erori deosebit de grele pentru raci pentru că nu doar consumă din ceea ce au
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acumulat, ci vor face în aşa fel încât să ajungă din nou sub limită, adică din nou în acea zonă a
grijilor susţinute de faptul că nu le ajunge nimic. Racii în august sunt exemple la capitolul risipă şi
nu plăcerile sunt vinovate, nu dorinţele lor de a se destinde în diverse locaţii luxoase sau unde este
nevoie de un venit mult mai mare decât au ei, ci pentru că Mercur, trecând foarte repede prin Leu,
nu le dă voie să acumuleze nimic.
Abia după 15 august când Mercur va trece în Fecioară şi când domeniul său de activitate se
va îndrepta către anumite impresii negative pe care doresc să şi le corecteze faţă de anturaj sau faţă
de planurile de viitor, putem să vorbim despre aşezarea planului material, despre o consolidare mai
bună a veniturilor, a patrimoniului și împlinirea stabilităţii psihoafective.
Această sferă a grijilor, aceste preocupări legate de planurile de viitor, vor atinge un vârf în
preajma zilei de 19 august când Mercur şi Neptun vor fi în opoziţie. Acum îşi dau seama dacă au
primit sfaturi proaste, dacă au fost conduşi pe drumuri greşite sau dacă mai au resursele necesare săşi ducă mai departe planurile îndrăzneţe. S-ar putea ca o parte dintre raci să constate că au sărăcit
din nou însă nu regretă, nu le pare rău, Marte în continuare se afla pe casa a V-a, însă dacă tot
viitorul este nesigur, măcar se bucura de certitudinea prezentului. Acest lucru este încurajat de
faptul că Neptun trimiţând un trigon către Junon o transformă pe aceasta în planetă mediatoare.
Grijile pentru viitorul nesigur sunt rezolvate, anulate sau conduse pe un făgaş normal pentru a fi
înlăturate de noile tipuri de asocieri pe care le au racii în această perioadă. Nu ne referim aici la
persoane noi, ci la relaţii noi cu persoane vechi. Spre finalul lunii august, racii îşi vor aminti însă şi
de anumite divergenţe de opinie, de probleme matrimoniale pe care le-au traversat în prima
jumătate a anului. Ei invocă punctual anumite episoade şi asta se va întâmpla, nu doar în preajma
zilei de 26 august, ci în toată a doua parte a lunii, pentru că au de parcurs careurile pe care Venus le
împlinește cu Marte şi Saturn, dar şi careul lui Marte cu Lilith sau opoziţia lui Pluton cu Junon.
Unii dintre raci vor motiva faptul că aceste noi tipuri de relaţii pe care le construiesc cu persoanele
vechi sunt cumva coordonate de anumite neajunsuri matrimoniale, experimentate în prima jumătate
a anului. Au existat anumite situaţii în cuplu care nu au funcţionat corespunzător şi atunci au apelat
la anumite persoane din exterior pentru a compensa un neajuns ori pentru a rezolva o problemă de
genul acesta.
În ciuda aparenţelor, acest demers
va fi făcut prin linişte, prin pace, prin
înţelegere pentru că Venus din Leu, cea
care încălzeşte toată atmosfera vieţii unui
rac, în august, trimite un sextil către
Capul Dragonului şi mediază tendinţa
Nodurilor. Asta înseamnă că prin căldura
căminului, prin soluţiile care vin din
partea celor doi implicaţi într-un cuplu se
temperează din nesiguranţa socială. Se
bucura că au prietenii pe care-i au, că au
prietenii din domenii diferite la care pot
apela pentru diferite consultaţii sau
pentru un anume ajutor în momente
critice.
Pentru că lucrurile să rămână în sfera armonie racii sunt invitaţi să nu se ataşeze prea mult
de aceste tipuri de relaţii şi să nu-i folosească pe oameni doar pentru nevoile lor. Ipostaza
prezentului nu trebuie dusă în viitor şi acestor persoane nu trebuie să li se pună doar eticheta
profesiei sau funcţiei pe care o îndeplinesc acum faţă de raci. Ei sunt importanţi acum pentru că se
apropie cu gânduri pozitive, cu căldură sufletească faţă de nevoile racilor, nu pentru că au o
meserie, pentru că au un talent sau pentru că se pricep la anumite lucruri. Racii care vor neglija
acest lucru îşi vor agasa nejustificat axa relaţiilor ajungând din nou într-o criză. Este adevărat, criza
nu este atât de complicată, atât de periculoasă, dar este criză.
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SEPTEMBRIE
Pericol în administrarea banilor. Disciplină în exprimare. Risipă în valori. Interes faţă de
problemele celorlalţi. Grijile îmbolnăvesc. Se trezesc la realitate. Consideră că au primit prea mult.
Nu se văd potriviţi pentru merite excepţionale. Neîncredere. Competiţie neloială. Scăderea
vitalităţii. Corpul cere să fie ascultat. Grijile îi fac să-i uite pe cei dragi. Soluţiile vin prin
compromis. Au puterea să se apere în faţă oricăror agresiuni. Siguranţa de sine lansează semnale
greşite despre sine.
Prima jumătate a lunii septembrie ar trebui să se regăsească în trăsăturile pe care le-am
integrat în direcţiile generale ale lunii septembrie. O parte dintre demersurile sociale ale lunii
anterioare se continuă şi în septembrie, având de această dată un caracter mai deschis, mai uşor,
evenimentele nemaifiind atât de grave şi atât de periculoase pentru raci. Se păstrează în continuare
pericolul pe administrarea banilor sau pe câştiguri îndemnându-i pe raci, fie să se arate foarte
rezervaţi cu ceea ce obţin, fie să risipească pe o nebunie de o noaptea agoniseala de o viaţă.
Venus le trece prin casă a III-a şi cei mai mulţi dintre raci vor fi mult mai disciplinaţi cu
exprimarea, cu mesajele pe care le transmit. Se vor simți mai atraşi de lucrurile simple, de ceea ce-i
înnobilează prin cuvânt, prin arta oratorică sau prin rezolvarea problemelor pe calea dialogului.
Aceasta este de altfel şi trăsătura definitorie a lunii septembrie pentru raci. Ei vor să rezolve
problemele celorlalţi, să-i consilieze, se interesează de problemele care apar între oameni şi unii
dintre ei le dau sfaturi, alţii îi ajută să înţeleagă că aceste probleme sunt generatoare de griji care,
menţinute suficient de mult în suflet, duc la probleme de sănătate. Asta se poate citi chiar în
mijlocul lunii când Venus şi Chiron se vor afla în opoziţie. Junon va media aceasta opoziţie şi vine
cu soluţia pe care o trimite către casa plăcerilor şi a iluziilor. Tot ceea ce este citit prin lucrurile care
sunt evidente, toate mesajele practice care nu sunt tangente la nimic abstract, toate declaraţiile
concrete le vor fi accesibile racilor în a administra situaţii pe care le traversează ei, cât şi în a oferi
soluţii pentru ceilalţi. Faptul că se preocupă de problemele celorlalţi este pentru ei ca un duş rece.
Se trezesc la realitate descoperind că de fapt cei din jur au mai multe probleme decât au avut ei şi
unii dintre aceştia chiar nu se plâng. Învaţă toate aceste ipostaze pe care le traversează şi, în felul
acesta, Saturn din casa a V-a, în loc să-i pedepsească pentru viaţa luxoasă spre care tind, îi ajută să
se mulţumească cu ceea ce au. Este un fapt neobişnuit pentru această poziţie a lui Saturn pentru că
într-o casă atât de dinamică, într-un semn al puterii, Saturn aduce complicaţii prin faptul că îi
opreşte pe oameni de la a-şi adjudeca o funcţie pe care nu o pot susţine. Racii nu sunt opriţi cu forţa,
ci se dau înapoi, observând că alţii merită mai mult sau că nu sunt încă potriviţi pentru astfel de
poziţii. Unii dintre raci iau această decizie pe neîncredere, pe suspiciune sau în urma unui conflict
pe care-l au în familie, fie li se interzice un drept, fie în urma unei discuţii îşi pierd toată încrederea
într-un viitor luminos pe care şi l-au construit în prima jumătate a anului. Nu mai visează să plece în
străinătate, să lucreze pe litoral, nu mai vor să-şi construiască o casă la ţară ori să se mute într-o
mare metropolă, ci se mulţumesc cu lucrurile pe care le au în preajmă.
Din 14 septembrie, de când Marte le va trece pe casa a VI-a, se vor felicita pentru că au
ascultat de exemplul comunităţii, că au fost atenţi la ceea ce li se întâmplă celorlalţi pentru că văd
că intră din nou într-o serie de probleme. Unii dintre raci vor trece prin probleme profesionale, la
locul de muncă, fiind din nou expuşi la anumite abuzuri din partea şefilor sau abuzuri din partea
colegilor care, acum, îi atrag într-o competiţiei neloială.
Dacă racii nu au fost pregătiţi să-şi construiască o viaţă în altă parte, adică nu au putut să dea
curs unor provocări venite din partea destinului cum se va crede oare că ar putea să facă faţă unei
provocări venită din partea unui apropiat? Vor fi, în felul acesta, slăbiţi, vor face apel la instrumente
pe care nu ştiu să le utilizeze în mod corespunzător şi rezultanta este o scădere a vitalităţii sau o
încrâncenare pe acţiuni care-i consumă foarte mult. Este posibil ca în a doua parte a lunii
septembrie vitalitatea să le scadă, să se simtă obosiţi, să apeleze la tratamente alternative sau la un
regim alimentar. Dacă se încăpăţânează şi nu ascultă mesajul corpului, atunci racii se pot îmbolnăvi
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şi chiar dacă boala ține puţin îi va speria pentru că afecţiuni legate de o proastă funcţionare a
metabolismului sunt asociate cu tulburări de ritm cardiac sau de nutriţie.
Nu este cel mai bun moment să-şi asculte acum colegii de serviciu sau să aplece urechea la
confesiunile celor din jur decât dacă au o pregătire în sensul acesta, decât dacă urmăresc să facă
ceva cu informaţiile pe care le obţin. A asculta bârfa târgului, doar de dragul de a-şi consuma timpul
îi încarcă emoţional pe raci pentru că în a doua parte a lunii septembrie din acest punct de vedere
sunt foarte vulnerabil.
Fiind foarte încărcaţi din punct de vedere afectiv există riscul de a-i uita pe cei dragi, de a-i
implica în lucrurile care nu sunt decente pentru ca apoi să muncească intens pentru a scăpa de ele.
Acestor provocări le pot face faţă în special după data de 19 septembrie când Mercur şi Lilith vor fi
în sextil şi când Lilith va media opoziţia Mercur-Uranus, dar şi relaţia proastă pe care Uranus o are
cu Axa Dragonului. Toate ipostazele neplăcute care îi duc spre trecut, care fac trimitere la bolile din
copilărie, la anumite slăbiciuni pe care le-au avut din punct de vedere afectiv faţă de anumite
persoane, indecențele pe care le-au arătat chiar la începutul anului, găsesc acum soluţie prin
compromis. Fie îi mint pe cei care nu sunt bine informați, fie se implică în acţiuni care să nu-i
îndrepte pe interlocutori spre altfel de informaţii.
A doua parte a lunii septembrie aduce o relaţie proastă cu drumurile, cu deplasările, cu
studiile punându-i în postura de a refuza un curs sau o calificare, de a refuza o promovare sau de a
face o gafă monumentală şi să fie sacrificat un rac prin blocarea accesului la progres.
Spre finalul lunii lucrurile intră însă pe un făgaş normal. Venus le trece în casa a IV-a în
balanţă (domiciliu), iar Mercur în Scorpion. Au puterea să se apere împotriva oricăror agresiuni de
orice natură şi dacă se simt nesiguri în faţa unor episoade noi sau care poartă un mesaj de sancţiune,
contextul astral este de partea lor, au şi resurse, au putere, iar dacă se simt puţin slăbiţi în urma
efortului pe care îl vor face în timpul programului, peste zi, dacă se odihnesc, dacă apelează la un
tratament naturist sau dacă beneficiază de un masaj profesional, își revin ca prin minune. Există
riscul ca această siguranţă de sine să fie prea mult pentru un rac şi să creeze în jur impresii proaste.
Ei nu sunt fiinţe lovite de vanitate, de mândrie, ci apelează la aceste trăsături negative de caracter
atunci când nu ştiu să se bucure îndeajuns.

OCTOMBRIE
Apel la emoţii mai vechi. Preocupări faţă de sănătate. Interes pentru consiliere
profesională. Reparare. Dezamăgire. Viaţa de familie este prioritară. Încrederea în sine se
situează la cota cea mai scăzută. Reuşita pe linia profesională nu trebuie generalizată.
Preocupări de remediere. Armonia familiei îi echilibrează social. Devin observatori buni al
fenomenului social. Planuri de viitor. Probleme din cauza unei achiziţii. Au încredere că, oricât
de mari sunt problemele, dacă există bucurie şi mulţumire în familie toate sunt depăşite cu brio.
O mare parte din luna octombrie planetele se grupează pe casa a IV-a îndemnându-i pe raci
să se preocupe de ceea ce înseamnă căldura căminului sau de emoţiile pe care nu au avut, de-a
lungul acestui an, timp să le inventarieze. Acum îşi aduc aminte de fiinţele nefericite pe care le-au
întâlnit sau le-au consiliat în septembrie şi încearcă să stabilească daca o parte dintre aceste
probleme le-au fost transferate. Racul îşi face griji pentru sănătatea sa, pentru echilibrul metabolic,
dar şi pentru stabilitatea la locul de muncă. Avându-l pe Marte în Săgetător în casă a VI-a şi pe
Uranus în casă a X-a racii trec în octombrie, aşa cum s-a-ntâmplat şi jumătate din luna septembrie,
prin probleme la locul de muncă, comportamentul lor faţă de colegii de serviciu nu s-a schimbat,
este acelaşi, însă imaginea lor socială a fost afectată în a doua parte a lunii septembrie. Acum
încearcă să repare, să-i convingă pe ceilalţi că este judecat greşit şi nu reuşeşte pentru că aşa cum de
multe ori am văzut în cazul racilor, depun foarte mare efort în timpul cursei, dar se opresc să-şi
tragă sufletul cu un pas înainte de linia de sosire. Acordă prea multă atenţie vieţii de familie, în
detrimentul relaţiilor sociale şi aceasta este principala cauză pentru care nu reuşesc să aibă putere de
convingere în cadrul profesiei sau a meseriei pe care o practică.
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Din nou, Mercur va avea o perioadă de 3 săptămâni de deplasare retrogradă, iar asta
înseamnă că în perioada 4-25 octombrie această planetă va merge înapoi, urmând că din 10
octombrie el să intre în Balanţă, apropiindu-se cu paşi repezi de conjuncţia cu Soarele, cu Venus şi
de conjuncţia cu Capul Dragonului. Ideile sunt alese greşit, mesajul este transferat eronat, chiar
dacă nu avem de-a face cu o modificare de conţinut. Aceasta este luna în care racii par să aibă
încrederea în sine la cotele cele mai scăzute. Văzând ca ecoul intenţiilor sau faptelor lor primesc în
social numai răspunsuri negative ajung să se întrebe dacă nu cumva ei sunt cauza, dacă nu cumva
este adevărat ce spun lucrurile rele din preajma. Greutăţile ţin mai mult de încrâncenarea cu care
vor să-şi protejeze o zonă intimă, cu care spun multe lucruri despre toată lumea, dar vorbesc foarte
puţin despre ei înşişi, chiar şi atunci când nu este cazul. Fiind blocaţi, închişi faţă de acest tip de
reacţie, racii în octombrie îşi pierd prieteni sau, în privința acestora, într-o zonă în care să-şi pună
întrebări despre adevăratele sentimentele pe care racii le au faţă de cei din jur. Reuşitele pe linia
profesională nu trebuie generalizata chiar dacă în 5 octombrie Marte şi Uranus împlinesc un trigon,
ci trebuie localizate pe remedierea unor nereguli legate de administrarea unui fond. Dacă, anterior,
racii au avut probleme cu respectarea programului de lucru sau nu şi-au îndeplinit anumite obligaţii
pentru că am văzut, în special în lunile de vară, nu prea le-a plăcut munca sau disciplina, ci mai
mult s-au preocupat de destindere, de distracţie, acum vor repara doar aceste lucruri, urmând ca
sarcinile viitoare să le primească din partea şefilor cu o anume reţinere, cu o rezervă argumentată de
greşelile pe care racii le-au făcut anterior.
Chiar dacă mintea le este rătăcitoare, în special în intervalul 4-25 octombrie, sentimentele
sunt stabile şi dacă pe zona socială bate vântul schimbării, în familie lucrurile se aşează aşa cum şiau dorit cel mai mult. Există armonie, există disponibilitate şi toate problemele din social, care ar
trebui să lovească în stabilitatea familiei, obţin un efect invers, adică îi motivează şi mai mult pe
raci să se întoarcă cu toată inima acasă, cu bucurie, să-şi strângă în braţe copiii, consoarta şi să se
gândească cu bucurie că au pentru cine să facă toate aceste sacrificii. Şi aşa cum doar racii pot
argumenta cu atâta încântare şi bucurie, când lucrurile sunt în armonie acasă, restul nu mai contează
sau o mare parte din problemele care le-ar atrage atenţia sau i-ar zdruncina, se rezolvă de la sine.
Aşa se întâmplă în preajma zilei de 14 octombrie când Venus şi Jupiter sunt în sextil şi când merg
spre patrimoniul personal toate lucrurile pozitive. Chiar dacă mai greşesc, chiar dacă pierd în
autobuz jumătate din salariu, chiar dacă uită să ia restul de la magazin sau şi-au cumpărat un produs
care până la urmă nu se va dovedi absolut deloc util, toate aceste lucruri care altădată ar fi pus pe jar
atmosfera familiei consolidează şi mai mult veselia, armonia sau liniştea într-un cuplu care a fost în
prima jumătate a anului foarte încercat.
Cei care au talent literar se vor mobiliza şi vor aşterne pe hârtie impresii care se nasc din
raportul armoniei din viaţa de familiei cu haosul de afară, sunt observatorii buni asupra fenomenului
social, asupra vieţii de familie şi creaţiile lor rămân de referinţă în ceea ce reprezintă etapa aceasta a
anului 2014 pentru noi toţi.
Trecerea Soarelui în Scorpion în 23 octombrie şi apoi trecerea lui Venus în Scorpion sau
revenirea lui Mercur în mersul direct urmată de trecerea lui Marte în Capricorn sunt ipostaze care
schimbă calitatea vieţii racilor. Cei tineri care urmăresc să-şi mărească numărul membrilor familiei
se simt acum îndreptăţiţi să aducă pe lume un copil. Îşi fac planuri serioase, iar acolo unde există o
problemă este consultat un medic sau sub impulsul factorilor astrali, a forţei universului, a lui
Dumnezeu, se întâmplă.
Acest lucru vine însă doar dacă a avea un copil în familie sau încă unul a fost una din
dorinţele pe care racii au avut-o fixată în minte în prima jumătate a anului. Dacă a fost aşa ei s-au
gândit asupra acestui lucru şi în septembrie însă condiţionările care au venit spre ei atunci, grijile
sociale şi un anume disconfort de natură intimă nu i-au ajutat să-şi îndeplinească această bucurie.
Micile animozităţi care apar chiar la finalul acestei luni prin împlinirea careului dintre
Venus și Junon ar putea să-i zdruncine puţin pe linia patrimoniului. Fie apar din nou discuţii despre
achiziţia unui bun sau despre modul cum sunt cheltuiţi banii în casă, fie se discuta din nou dacă este
sau nu oportun acum ca familia să se mărească cu încă un membru. Discuţiile acestea oricât de dure
ar părea, nu lasă urme, nu sunt marcante şi nici nu distrug armonia familiei aşa cum am văzut că se

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

362

prezintă ea. Soarele trimite un trigon către Neptun şi pentru că vorbim despre casa a V-a (multă
voinţă) şi despre casa a XI-a (inspiraţie) racii au încredere că oricât de mari sunt problemele, dacă
exista bucurie şi mulţumire în familie, toate sunt depăşite cu brio.

NOIEMBRIE
Dezamăgire. Moment de încercare. Imaginea este lezată. Inventivitate. Probleme ce apar
prin adoptarea unui nou program de lucru. Hiperemotivitate. Nesiguranţa în parteneriate.
Evenimentele abuzează. Tentaţii spre a simplifica munca şi a spori câştigul. Regret. Studiu.
Probleme de înţelegere. Judecă anturajul. Risc pe deplasări. Vor să pună la dispoziţia celorlalţi
ceea ce ştiu. Memoria îi întăreşte. Consum.
Luna noiembrie vine spre raci cu informaţia că anumite lucruri nu merg aşa cum au fost
planificate sau cum au solicitat ei. În această lună Lilith le va degaja casa banilor obținuți prin
munca şi va trece într-o casă de comunicare. Asta înseamnă că dacă până acum racii au fost
preocupaţi să-i convingă pe ceilalţi de propria valoare, aveau nevoie de un anumit statut social, de
un cont în banca sau de obiecte preţioase pentru a atrage atenţia celor din jur acum trec printr-un
moment de cumpănă. Lucrurile acestea în care au investit atât de multă atenţia în ultimele luni, nu
mai sunt apreciate, nu mai atrag atenţia, iar ei sunt pe punctul de a pierde un important capital de
imagine.
Având 4 planete pe zodia Scorpion pe casa a V-a racii se vor dovedi inventivi, creativi, însă
nu vor fi atât de interesaţi aşa cum este deviza generală a lunii noiembrie să dea din ceea ce câştigă,
să pună la dispoziţia celorlalţi, vor fi egoişti, vor ține pentru ei tot ceea ce câştigă şi asta pentru că se
tem că nu cumva cineva din anturaj să îi saboteze.
Racii cu imagine socială puternică sunt foarte solicitaţi în această lună. Ceilalţi, care duc o
viaţă simplă, care îşi petrec timpul în familie, cu copiii, care se preocupă să drămuiască salariul pe
care-l câştiga în fiecare lună, aceasta fiind singura sursă de venit, nu vor avea parte în noiembrie de
evenimente spectaculoase, ci doar de probleme pe care şi le colectează prin adoptarea unui nou
program de lucru.
Dacă în primele 8 zile ale lunii noiembrie racii aveau pe casa creativităţii doar Soarele,
Saturn şi cu Venus, în 9 noiembrie Mercur va trece în Scorpion şi-i va face mult mai atenţi la
comportamentul celorlalţi scoţându-i din ritmul lor de lucru care adesea alunecă spre comoditate,
spre o viteză redusă de lucru sau spre inerţie. Având o casa a V-a atât de accentuată, racii în luna
noiembrie sunt hiperemotivi, însă vor avea probleme cu exprimarea acestor emoţii pentru că vor
considera că este cazul să ţină cont de feedback-ul pe care-l primesc din partea societăţii.
Dacă în privinţa carierei lucrurile sunt relativ uşor de urmărit, acolo lucrurile nu s-au
schimbat în puncte esenţiale, Uranus în continuare tronează pe casa imaginii sociale, amintindu-ne
în permanenţă că riscul nu este pentru ei. Așadar, se simt nesiguri în parteneriatele sociale.
Lucrurile din acest punct de vedere sunt interpretate greşit de raci, pentru că Marte în Capricorn în
exaltare, trecând peste Pluton le stabilizează relaţiile dacă ele nu sunt abuzive. Numărul racilor care
trec acum prin abuzuri parteneriale, care și-au făcut acum o căsnicei nefericită şi care se simt
invadați de evenimente periculoase, este relativ redus. Acum Marte le aduce racilor tentaţii care nu
pot merge foarte departe în viitor, adică pot veni spre ei propuneri de asocieri care să-i tenteze
foarte mult, dar cărora să nu le poată da curs, pentru că nu dispun de partea de capital care se cere
în astfel de momente. Nu acceptă nici cadouri, deşi au o casa a V-a marcantă şi ar fi loc de aşa ceva,
pentru că se tem că nu cumva pe viitor lucrurile acestea să nu fie plătite mult prea scump (careu
Saturn-Neptun). Având atât de multe oportunităţi şi nefinalizând niciuna, racii se simt în noiembrie
alergând în jurul cozii, acuzându-se, învinovăţindu-se că nu au suficient de multă voinţă sau curaj să
rişte puţin. Nu dorinţa riscului le lipseşte, ci un context social care să nu-i compromită atât de mult
pe imagine socială.
Cei care consideră că subconştientul îi avertizează degeaba, că riscul nu este atât de
periculos, vor fi fiinţe care se vor adânci şi mai mult în criză şi care nu vor face altceva, de vreme ce
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s-au hotărât să meargă pe drumul acesta, să rişte. Nu vor avea parte de câştig şi spre finalul lunii
când Lilith va trece în Fecioară şi când Chiron, de pe casa străinătăţii şi a gândirii superioare, va
intra în mers retrograd, vor fi tentaţi să îşi încalce anumite reguli de bună conduită, să sfideze poate
chiar bunul simț, vor dori să se apropie de comerţul uşor, de câştigul facil pentru a compensa
pierderile generate de risc. Uranus pe casa a X-a reprezintă un mare risc pentru raci şi ei trebuie să
ţină cont că aceasta este o zonă de care nu trebuie să se atingă.
Intrat în Berbec încă din 2011, Uranus abia dacă s-a apropiat de jumătatea zodiei, iar asta
înseamnă că pericolul compromiterii imaginii publice va mai plana asupra lor încă vreo câţiva ani.
Şi, iată, ajung din nou în zona în care erau la începutul anului în care racii au regretat viaţa pe care o
au şi formulează totul de o manieră retrogradă („Ce bine ar fi fost dacă aş fi avut o altă viaţă), deși
dacă ar fi trăit în alt mediu ar fi procedat la fel.
Racii care sunt cumpătaţi şi care nu doresc să rişte acum, care-şi calculează foarte bine
mutările în plan social vor fi învingătorii lunii noiembrie pentru că se vor apropia de studiu. Își vor
folosi timpul liber pentru lecturi suplimentare, vor face cursuri de recalificare, se vor afilia unui
partid sau vor căuta să obţină avantaje din parteneriate sociale, însă cu prudență.
Finalul lunii, când Lilith va trece în Fecioară, pe casa a III-a, le va aduce acestora probleme
de înţelegere pe necesitatea de a se separa prin voinţa proprie de o parte a anturajului sau poate de
anturajul în sine. Cei care-i nemulţumesc vor primi din partea racului replici tăioase, acide, poate
chiar crude în care judecata să nu fie cosmetizată, ci, dimpotrivă, pentru că ea conţine un adevăr,
aceştia urmăresc să-l exprime într-un mod foarte dur sau tragic. Fraţii şi surorile vor fi puncte
vulnerabile şi, de asemenea, vor plana asupra lor suspiciuni legate de modul cum şi-au încheiat
studiile, de priceperea pe care ar putea să o dovedească la un moment dat în meseria pe care şi-au
ales-o. Problemele sociale ale racilor, odată cu trecerea lui Lilith în casa a III-a, se mută şi pe
segmentul drumurilor, de aceea sunt avertizaţi când pornesc la drum fără să-şi ia măsuri de
precauţie. Această poziţie a lui Lilith pe casa III-a este un punct dureros pentru raci şi în acest an nu
vor accepta ideea că deţin cunoştinţe pe care nu le pot folosi sau există în jurul lor oameni care să
pună la îndoială că ştiu şi mai ales ceea ce au dovedit că pot să facă.
Există o categorie de raci care au în permanență nevoie de schimbare şi aceştia sunt în
general persoanele care au traversat în perioada copilăriei sau în tinereţe traume puternice. Orice
umbră de interiorizare îi duce în această zonă şi doresc cu insistenţă să fugă de ceea ce ar putea să-şi
amintească.
Trecerea lui Lilith în casă a III-a le aduce acestora un plus de putere. Nu se vor mai teme de
ceea ce-şi amintesc, pentru că vor avea senzaţia, prin toate aceste lucruri negative pe care le trăiesc,
ca le sporeşte puterea personală. Aceştia sunt cu precădere avertizaţi că agresivitatea îi ajută doar pe
termen scurt, iar consumul este mult mai mare.

DECEMBRIE
Propria imagine este susţinută cu mari eforturi. Nu au încredere în recomandări. Noroc.
Suspiciuni. Deschidere spre atingerea unor culmi ale gândirii. Acolo unde gândesc fiecare situaţie
în detaliu, perspectiva evenimentelor este de durată. Respect. Apel la mulţumirea din familie. Lipsa
de prudenţă este compensată de intenţiile bune ale celorlalţi. Energie consumată prin muncă.
Suprasolicitare. Greşeli făcute din imprudenţă. Ceea ce nu este tragic îi va revigora din punct de
vedere afectiv.
Când Marte le trece racilor prin casa VII-a au parte de succes şi de ridicarea condiţiei. Este
posibil ca această creştere spectaculoasă să vină din prospectarea unor relaţii care nu s-au stabilizat
în noiembrie printr-un act. Decembrie este luna în care Uranus şi Pluton îşi împlinesc din nou careul
lor, iar asta înseamnă lezarea imaginii sociale prin impulsuri sau ambiţii pe care racii nu le gândesc
în prealabil. Se lasă prea mult în voia unor recomandări ori își pierd capul în faţa unor promisiuni
deşarte. Ceea ce nu este legal, ceea ce nu a fost stabilit printr-o înţelege scrisă, ceea ce este pe
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punctul de a se realiza cu persoana care nu a fost verificată în prealabil, îi duce pe raci în pragul
eşecului.
În ansamblul său luna decembrie este benefică pentru raci, cu toate că Saturn îşi mută
semnul şi nu-i mai ajuta în speculaţii sau obţinerea unui profit pe baza unor înţelegeri amiabile, aşa
cum s-a-ntâmplat de-a lungul acestui an sau aşa cum se întâmplă în această luna. Observăm în
decembrie o anume răzvrătire la raci, deşi au ocazia să se asocieze cu tot felul de persoane şi să
pornească pe firul legal preferă lucrurile complicate pentru că acestea le garantează un câştig
suplimentar.
În egală măsură, îşi fac griji pentru starea de sănătate, privesc stresul acumulat de-a lungul
anului cu un ochi critic şi îi încearcă gândul, dacă nu cumva au fost atinşi de o afecţiune care să nu-i
fi fost dezvăluită până acum. În realitate, prin faptul că Marte le va trece în decembrie prin Vărsător
îi va deschide pe aceştia către culmi ale gândirii. Vor îndrăzni foarte mult cu mintea, vor atinge
vârfuri în exprimarea verbală şi prin trecerea lui Venus în Capricorn în 10 decembrie vor avea şi
anturajul necesar căruia să-i atragă atenţia sau dacă acesta nu se va construi sub imperiul unor forțe
exterioare, vor avea suficient de multă putere încât să-şi formeze singuri un grup numind, punctual,
anumite persoane asupra cărora să îndrepte cunoştinţele pe care le-au acumulat până cum. Luna
decembrie este în egală măsură luna parteneriatelor fericite care au nevoie de studiu prealabil. Dacă
în cazul celor tineri are loc o căsătorie cu o persoană pe care a cunoscut-o de foarte puţin timp
finalul este unul negativ, pentru că în această lună careul dintre Uranus şi Pluton le reamintesce
racilor că sunt în acea perioadă a vieţii în care nu au voie să rişte. Dacă lucrurile au fost studiate în
prealabil, dacă a fost eliminată componenta întâmplare sau risc, atunci ceea ce se stabilizează în
decembrie va avea o mare durabilitate în timp şi în plus îi va face pe aceştia mulţumiti, împliniţi cu
ceea ce au.
Intrarea lui Jupiter în mers retrograd pe casa banilor, îi ajută pe raci să se gândească mai
mult la modul cum cheltuie banii sau să se întoarcă la preocupări mai vechi care, folosindu-le să le
aducă de această dată câştiguri importante. Nu se va pune problema unor mari sume de bani pentru
că, având de-a face cu un Jupiter în Leu şi cu o Lună neagră în casa a III-a a comerţului, s-ar putea
că racii să aibă acum un spor de imagine, un spor în statutul pe care-l au şi acest câştig să se
regăsească mai puţin în buzunarele acestora.
În felul acesta, până la finalul anului vor avea impresia că recâştiga o poziţie, că sunt
importanţi, că sunt apreciaţi, că sunt recunoscuţi şi mai ales, ceea ce le place cel mai mult, că sunt
respectaţi.
Finalul lunii decembrie îi duce pe raci în postura de a-şi face din nou planuri. Venus şi
Neptun sunt în sextil şi nu oricum, ci mediind opoziţia pe care Neptun şi Lilith o împlinesc. Orice
temere că se află în faţa unui eşec sau în faţa unui compromis se mediază printr-o relaţie fericită,
printr-o asociere pozitivă, care, aşa cum indicam anterior, se poate finaliza dacă există puţină minte,
cu un act sau cu o înţelegere solidă.
Prin acest gen de asociere, prin faptul că racul se înconjoară de fiinţe pozitive, reuşesc să
combată lipsa de prudență şi să-şi şlefuiască personalitatea ori să se ţine departe de anumite tentaţii
care ar putea să-i compromită şi mai mult imaginea socială. Saturn nu va sta mult în Săgetător, ci
doar câteva luni, urmând să se întoarcă prin retrogradarea în Scorpion şi tot anul 2015 să se plaseze
pe cuspida dintre Scorpion şi Săgetător. Lucrurile care sunt neplăcute pentru ei şi care ar putea să le
tulbure căldura căminului vin anunţate. Așadar, acestea fac parte dintr-o altă gamă de încercări ale
vieţii decât acelea care le vin din partea lui Uranus şi pe care racii le traversează din 2011 încoace.
Dacă în privinţa acestora deja racii au înţeles că riscul nu este pentru ei, Saturn în casă a VIa vine să-i convingă că nici suprasolicitarea nu este pentru ei. Vor avea nevoie de ore suplimentare
de somn, de odihnă, să-şi calculeze foarte bine efortul la locul de muncă sau în preocupările pe care
le au şi să nu mai piardă nopţile în ideea că se refac uşor sau că sunt rezistenţi.
Saturn într-o casă a muncii îi îndeamnă pe raci să muncească cu mai multă atenţie, să fie
sârguincioși sau foarte atenţi asupra procesului tehnologic, însă în egală măsură le slăbeşte
rezistența la efort şi nu-i ajută să se recupereze repede. Atingând punctul bolii, racul, cu Saturn în
casa a VI-a în săgetător va fi nemulţumit, recalcitrant sau îi va acuza pe toţi cei din jur cu care a
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colaborat cu faptul că a pus o greutate suplimentară pe el şi constrâns de tot ceea ce venea din
exterior s-a suprasolicitat.
De asemenea, o altă componentă care ar putea veni din configuraţia astrală a lunii decembrie
este aceea dată de prospectarea noului. Marte în Vărsător îi ajută pe aceştia să se deschidă faţă de
noile tehnologii, faţă de lucrurile care sunt de ultima generaţie, către ideile novatoare, să le înțeleagă
într-un mod adecvat şi să le pună în aplicare.
Dacă în lunile din urmă Marte îi leza pe raci aducându-i în zona în care să facă greşeli din
imprudență şi să se aleagă inclusiv cu răni pe corp, de această dată mesajul care vine pe filiera
dorinţei este acela de vindecare sau de ridicare a nivelului de conştiinţă. Atât racii inferiori, cât şi
cei superiori sunt acum atinşi de o energie neobişnuită, stranie, aceea care îi duce către performanță
sau ii ajuta să intre în contact cu o energie cu totul specială. Primul efect al contactului cu această
energie este desprinderea de caracterul tragic al anumitor reziduuri afective sau amintiri, ceea ce le
va plăcea foarte mult racilor.
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LEU
MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI

EUGENIU COȘERIU
(27 iulie 1921 – 7 septembrie 2002)
Lingvist român fondatorul primei școli lingvistice din America de Sud și al Școlii
lingvistice de la Tübingen. Părinte a ceea ce azi se numește lingvistica integrală.
Este unul dintre cei mai importanți lingviști ai secolului al XX-lea.
Personalitate deosebită
a lingivsticii mondiale, Eugen
Coşeriu s-a născut la 21 iulie
1921 în satul Mihăileni,
judeţul Bălţi din Republica
Moldova. A urmat şcoala din
satul natal, apoi Liceul “Ion
Creangă din Bălţi. În 1939
este student la Facultatea de
Litere şi de Filozofie a
Universităţii din Iaşi, unde a
obţinut o bursă de studii în
Italia. Mai târziu, profesorul a
declarat: “nu am plecat
niciodată, ci numai m-am
ridicat deasupra Mihăilenilor
la o înălţime destul de mare ca
să
pot
îmbrăţişa
Universul”. Susţine
consecutiv
două
doctorate – în litere la Roma (1944) şi în
filozofie la Milano (1949). Din 1951
profesează la Universitatea din Montevydeo
(Uruguay, iar din 1961 şi până la sfârşitul
vieţii sale a fost profesor la Universitatea din
Tubingen (Germania). Aici s-a lărgit cu mult
şcoala ştiinţifică a profesorului Coşeriu,
ajungând a fi cu iradiere universală, cu
discipoli din multe ţări, inclusiv din Japonia,
America de Sud şi Africa.
Fondator al lingvisticii integrale
În vasta sa operă, Eugen Coşeriu a
tratat în mod original, pe nou, cu lux de
amănunte şi captivant, aproape toate
problemele-cheie referitoare la istoria
limbilor, lingvistică generală, teoria şi
filozofia limbii, fonetică generală şi
fonologie, sociolingvistică, lexicologie şi
semantică
structurală,
etnolingvistică,
dialectologie, teoria şi practica traducerii,
interferenta limbilor etc. Cu alte cuvinte,
savantul a intrat in istorie ca fondator al
lingvisticii integrale, care abordează limbajul
uman în toată profunzimea lui. Ca cercetător
profesorul Eugen Coşeriu şi-a elaborat 5
principii filozofic – lingvistice pe care şi-a

edificat
vasta-i
operă:
principiul
obiectivităţii,
principiul
umanismului,
principiul tradiţiei, principiul
antidogmantismului,
principiul utilităţii publice.
Eugen
Coşeriu
a
fost
supranumit
“Lingvistul
secolului XX”, “Colosul din
Germania”, “Lingvistul nr.
1”,
“Gigantul
de
la Tübingen”,
“Regele
lingvisticii”.
Aceste
calificative i-au fost aduse pe
parcursul
anilor
pentru
talentul său cu totul ieşit din
comun, pentru meritele sale
extraordinar de mari în
cercetarea limbajului uman. Cunoştea circa 30
de limbi şi vorbea şi scria în 11.
Apărător al limbii române în
Basarabia
Eugen Coşeriu a menţinut legături
strânse cu mediul ştiinţific românesc şi cu
baştina, revenind deseori atât în satul său
natal, cât şi la Bucureşti, Cluj, Chişinău. În
calitatate de om de ştiinţă nu a ezitat să-şi
susţină cu fermitate convingerile, chiar atunci
când acestea veneau în contradicţie cu un
regim sau altul. Referindu-se la practicile de
purificare lingvistică la care recurg
autorităţile de la Chişinău, promovând ideea
existenţei unei limbi moldoveneşti, în cadrul
conferinţei ştiinţifice Unitatea limbii române
– cu privire specială la Basarabia şi Bucovina.
Eugen Coşeriu a reiterat opinia, pe care a
susţinut-o mereu, că a promova sub orice
formă o limbă moldovenească, deosebită de
limba româna este, din punct de vedere strict
lingvistic, ori o greşeală naivă, ori o fraudă
ştiinţifică. Din punct de vedere istoric şi
practic este o absurditate, o utopie şi din punct
de vedere politic e o anulare a identităţii
etnice şi culturale a unui popor şi deci un act
de genocid etnico-cultural”.
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Operă vastă
Eugen
Coşeriu,
considerat
o
celebritate, un adevarat clasic al lingvisticii
teoretice si applicative, a publicat peste 50 de
volume şi sute de articole în limbile italiană,
spaniolă, franceză, germană, engleză şi a fost
tradus în limbile japoneză (9 volume),
chineză, arabă, greacă, finlandeză, rusă,
georgiană, coreană, cehă, bulgară, etc.
Plecarea dintre cei vii a genialului lingvist
Eugen Coşeriu este o pierdere irecuperabilă
pentru ştiinţa limbii din toată lumea. Numele
şi opera profesorului a înconjurat Terra, iar
fiecare studiu al genialului savant este o carte
de căpătii pentru lingviştii şi filosofii de
orişice orientare ştiinţifică.
Premii şi distincţii
Eugen Coşeriu a fost Doctor Honoris
Cauza al aproape 50 de Universităţi ale lumii
şi membru al Societăţii de Lingvistică din
Paris, al Cercului Lingvistic din New York,
membru de onoare al Societăţii Lingvistice
din America, al Cercului Lingvistic de la
Praga şi la foarte multe alte academii şi şcoli
de lingvistică din întreaga lume, inclusiv din
Japonia. A fost membru de onoare al
Municipiului Chişinau şi Cavaler al Ordinului
Republicii Moldova.
Există o etică particulară a ştiinţei şi
a omului de ştiinţă: să spui întotdeauna
adevărul, chiar dacă acest adevăr este
periculos şi plin de riscuri. Să respecţi
totdeauna părerile celorlalţi, în măsura în care
sunt păreri sincere; să vezi până şi în fiecare
greşeală, care este sâmburele de adevăr. –
Eugen Coşeriu
„Eugen Coşeriu este cel mai de
seamă lingvist modern al lumii. Născut în
Basarabia, a ţinut cu toată fiinţa sa la
această chinuită palmă de pământ. Evident,
marele savant a fost însoţit permanent şi de
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un mare noroc, venit şi el de Sus, de la
Dumnezeu: norocul de a fi vieţuit în
străinătate. Dacă locuia printre noi, nu
rămânea de mult nici oscior în el – îl
mâncau în primul rând confraţii. Românul
poate să preţuiască cu adevărat numai
valoarea refugiată în străinătăţi sau numai
pe cea care s-a dus în mormânt. Ştiind asta,
marele savant plecase la timp din Ţară. Dar
îndureratul său gând a fost întotdeauna
îngemănat cu destinul ei.” – Grigore Vieru.
SÂNGELE NOSTRU
de Eugen Coşeriu
Din sângele nostru
s-au hrănit câteva popoare.
Din sângele nostru
s-au născut poieţi şi cărturari ruşi.
Mai ruşi decât ruşii.
Din sângele nostru
s-au născut voievozi şi regi maghiari,
hatmani de cazaci, fruntaşi albanezi,
fruntaşi sârbi, fruntaşi chirgizi.
Din sângele nostru
s-au născut cărmuitori, eroi şi vlădici
greci.
Mai greci decât grecii.
Dar să nu vă temeţi! Nu!
Nu vă cerem să ni-l daţi înapoi – sângele
pe care vi l-am dăruit
la nord şi la sud de Dunăre!
Vă rugăm numai să nu ni-l cereţi şi pe cel
pe cale îl mai avem.
Lăsaţi-ne şi nouă măcar câteva picături
ca să ne putem înfăţişa cu ele ca noi
înşine
la judecata de apoi.“
(sursa:http://curierul-iasi.ro/eugen-coseriu-geniual-lingvisticii-4693)
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CONSTANTIN NOICA
(12/25 iulie 1909 – 4 decembrie 1987)
A fost un filosof, poet, eseist, publicist și scriitor român, unul dintre cei mai
autentici si insemnati ganditori romani si europeni ai secolului trecut.
Constantin Noica s-a
născut în satul Vităneşti,
reşedinţa comunei omonime din
judeţul Teleorman în 1909. A
urmat gimnaziul la liceul
„Dimitrie Cantemir”, iar clasele
liceale la liceul „Spiru Haret”
din Bucureşti. În timpul
studiilor a locuit la casa din
Capitală a familiei.
A debutat în 1927 în
revista liceului, Vlăstarul, cu
eseuri care au fost publicate
în 1934 în
volumul Mathesis
sau bucuriile simple. În timpul
anilor de liceu l-a avut ca
profesor de matematică pe
poetul Ion Barbu, o autoritate
certă în domeniul literar.
După terminarea liceului, Constantin
Noica s-a înscris la Facultatea de Filosofie şi
Litere din Bucureşti, pe care a absolvit-o
în1931 cu teza de licenţă Problema lucrului în
sine la Kant. La facultate l-a întâlnit pe
profesorul Nae Ionescu care a adunat în jurul
său şi a elevat o pleiadă de membri ai tinerei
generaţii interbelice a literaturii şi gândirii
româneşti
ca Mircea
Eliade, Mircea
Vulcănescu, Mihail Sebastian, Emil Cioran.
După facultate, între 1931 şi 1932, s-a
înrolat şi a satisfăcut stagiul militar la Batalionul
de Vânători de Munte din Sinaia, apoi s-a
angajat ca bibliotecar şi a înfiinţat societatea
culturală Criterion, la ale cărei întruniri a
participat timp de aproape doi ani.
A urmat timp de un an cursurile
Facultăţii de Matematică pe care mai apoi le-a
întrerupt la sugestia profesorului său de
matematică din liceu, Ion Barbu, care i-a spus
că nu este construit pentru asta.
În 1934 s-a căsătorit cu Wendy Muston,
o englezoaică pe care a cunoscut-o întâmplător
într-o excursie, dând astfel peste cap planurile
tatălui său, care dorea să-l însoare cu tânăra
Cesianu, care provenea dintr-o familie bună. S-a
mutat la Sinaia unde a început să traducă
romanele poliţiste ale lui Edgar Wallace pentru
editura Hertz. În anul următor s-a îmbolnăvit de
tuberculoză, a fost operat şi a rămas cu un
singur rinichi. În primăvara anului 1938 a plecat

la Paris cu o bursă pe un an din
partea statului francez.
Printr-o scrisoare trimisă
de la Paris, Noica şi-a anunţat
adeziunea
la
mişcarea
legionară, determinat fiind de
asasinatul lui Corneliu Zelea
Codreanu. În 1940 şi-a susţinut
la Bucureşti lucrarea
de
doctorat şi a participat şi la alte
acţiuni legionare, în presă prin
revista „Adsum”, pe care a
scris-o toată singur şi a
publicat-o din bani proprii. Tot
în acest an, Noica s-a dezis de
mişcarea legionară ca urmare a
asasinatului lui Nicolae Iorga şi
a plecat la Berlin în calitate de
referent de filosofie la Institutul
Româno-German, unde i s-a cerut să scrie o
istorie a filosofiei româneşti. Rămâne aici până
în 1944, timp în care participă de mai multe ori
la seminarul de filosofie a renumitului profesor
Martin Heidegger. În perioada 1949 - 1958, are
domiciliu obligatoriu la Câmpulung-Muscel, iar
în 1958 Constantin Noica este arestat, anchetat
şi condamnat la 25 de ani de muncă silnică cu
confiscarea întregii averi. Execută la Jilava 6
din cei 25 de ani de închisoare, fiind eliberat
în august 1964.
Din 1965 se stabileşte în Bucureşti, unde
va lucra ca cercetător la Centrul de Logică. Din
această perioadă, Constantin Noica începe să
organizeze seminarii private de filosofie la care
participă o serie de colegi cercetători mai tineri,
precum Sorin Vieru, Gabriel Liiceanu şi Andrei
Pleşu. Din 1975, se retrage la Păltiniş, în judeţul
Sibiu, unde continuă dezbaterile în cercuri
filosofice atrăgându-şi o serie de discipoli
cunoscuţi sub denumirea de Şcoala de la
Păltiniş.
Se
stinge
din
viaţă
la 4
decembrie 1987, la vârsta de 78 de ani.
Constantin Noica a fost înmormântat două zile
mai târziu la Schitul Păltiniş, după dorinţa sa,
slujba fiind oficiată de un sobor de preoţi în
frunte cu Î.P.S. Mitropolitul Antonie al
Ardealului.
(sursa:
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Constantin_
Noica)
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Spectaculozitate. Se încheie un ciclu lung al emoţiilor. Constrângere afectivă. Efort. Munca
este prioritară. Greşeli în privinţa hrănirii. Insistă prea mult pe acumulare. Probleme cu drumurile.
Argument. Caută avantajul prin efort minim. Rezultate judecate după eforturile lui 2013. Transfer
de mesaje. Visele şi speranţele false sunt periculoase. Confundă creativitatea cu efortul.
Schimbările nu împlinesc aspiraţii. Nu trebuie să se abată de la disciplină. Aprofundarea caii
spirituale. Se eliberează de pericole care i-au curtat în 2013. Reeducare. Respect. Strălucire.
Complicaţii în alegerea sursei de inspiraţie sau de hrană.
Leii, în 2014, au un an spectaculos. Lilith le trece din casa duşmanilor ascunși în casa
personalităţii şi timp de 9 luni de zile (martie - noiembrie) leii vor deveni pentru cei din jur
personaje incomode sau exemple la capitolul Aşa nu!. Mulţi vor inspira teamă atunci când se vor
exprima de o manieră originală, atunci când se vor dezvălui sau când îşi pun pe tapet dorinţele sau
aspiraţiile pe care le au. De asemenea, Saturn îşi schimbă semnul, trece din casa a IV-a în casa a Va spre finalul anului, încheind astfel un ciclu lung şi apăsător pentru lei în ceea ce privesc emoţiile,
prin calitatea lor, dar şi prin intensitatea cu care le-au exprimat.
Din octombrie 2012 până la finalul lui 2014 leii au traversat o perioadă de constrângeri
afective, de limitări şi au considerat că este important să abordeze această diminuarea a exprimării
lor pentru a se regenera. În egală măsură, unii sunt marcaţi de această perioadă de aproximativ 2 ani
de un efort intens.
În continuare îl au pe Pluton pe casa muncii, iar relaţiile profesionale sunt supuse unui risc.
De asemenea, segmentul sănătăţii le va fi afectat şi devin în continuare vulnerabili până în martie
când Lilith le va intra pe semnul lor. După acest moment, chiar dacă Jupiter i se va opune lui Pluton
şi ar putea să mai greşească în ceea ce privesc alimentele, administrarea unui tratament corect sau
alegerea celei mai bune metode de terapie, se simt revigoraţi. Zona sănătăţii în 2014, ca şi a doua
parte a anului 2013, îi aduce pe lei la exasperare. Deşi îşi cunosc destul de bine corpul sau sunt, de
regulă, atenţi la fiecare semn care le spune că ceva nu funcţionează bine, greşesc pentru că insistă
prea mult pe direcţii care consumă şi mai puţin pe direcţii care acumulează. Este lesne de înţeles de
ce se întâmpla acest lucru, pentru că Marte, timp de jumătate de an, le va sta pe casa comunicării, şi
vor avea probleme cu drumurile, vor fi înclinaţi să înveţe foarte mult, dar, mai ales, se vor ocupa
mai mult de latura argumentativă. Vor să demonstreze că sunt pricepuţi, că au cunoştinţe, că au
putere, mobilitate şi o parte dintre lei chiar vor reuşi să facă acest lucru.
Aşa cum am indicat în multe rânduri, anul 2014 se sprijină pe efortul şi munca depusă de-a
lungul celor 12 luni ale anului 2013. În cazul leilor acest lucru va fi foarte vizibil pentru că Marte
din casa a III-a având o relaţie destul de încordată cu Pluton din casa subordonării, îi pune pe
aceştia la muncă. Leii nu sunt personaje care să fie date exemple la capitolul muncă asiduă, intensă,
ci mai curând prospectează diferite modalităţi de a obţine avantaje prin efort minim. Nu este cazul
ca în 2014 să viseze la câștigul ușor, în special prima jumătate a anului, pentru că nu vor reuşi să
găsească soluţiile cele mai simple pentru a le pune în aplicare.
Rezultatele lui 2014 vor fi judecate după eforturile depuse în 2013. Leii care s-au dovedit
serioşi, interesaţi de munca devotată şi sinceră, aceia care au urmărit să-şi stabilizeze valorile
familiei, care nu s-au temut să-şi schimbe locuinţa, profesia, să se reorienteze către alte domenii, ori
să se extindă către mari spaţii, punând în pasiunea pe care o au sau în preocupările profesionale în
care se implică şi mult efort.
În continuare îl au pe Uranus pe casa a IX-a şi sunt inspiraţi, adică trec printr-o perioadă
eficienta, în cazul celor care se ocupă de transferul de mesaje, care sunt lideri sau formatori de idei
ori cei care lucrează într-un domeniu în care sunt cerute studii superioare. Însă această latură
pozitivă va mai exista pe cerul astral al leilor şi în următorii ani pentru ca Uranus, în tranzitul sau
prin Berbec, abia ajunge la mijlocul zodiei. Din nefericire, în acest an le trimite careuri spre
planetele din casa a XII-a, iar asta înseamnă că nu trebuie să-şi folosească inspiraţia în mod negativ
şi nici să se lase antrenaţi de vise şi speranţe iluzorii. Nu este un an marcant la capitolul devenire
socială sau protectori, ci, poate, conjunctural, în primăvară, prin trecerea planetelor individuale prin
casa a X-a. Protectorii care se orientează către lei le cer acestora un preţ şi atunci când vine vorba de
creativitate leii, în 2014, vor confunda aceasta cu efortul intens. De aceea sunt avertizaţi să nu
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abordeze anumite schimbări în planul profesional pentru că aceste recomandări se transformă, în
cazul lor, în sarcini de serviciu. Dacă vor cădea pradă risipei, dacă vor fi persoane care-şi vor acorda
de la sine clemență sau momente de pauză, atunci în 2014 se vor confrunta cu afecţiuni de natură
internă, cu distorsiuni în funcţionarea corectă a organismului şi care ar putea să fie folosite numai
prin restricţii sau prin ajustarea programului de lucru. Vorbim aici de disciplina de la care leii în
2014 nu trebuie să se abată. Este una din devizele importante pe care ar fi trebui să o aibă în vederea
şi de-a lungul lui acestui an.
Jupiter pe casa a a XII-a îi îndemna pe aceştia spre a intra în contact cu stări sau informaţii
care ar putea să-i ducă spre culmi ale spiritualităţii sau chiar către iluminare. Acest lucru se va
realiza în mod dur, neplăcut sau încărcat de un imens pericol până în martie, când Lilith va ieşi de
pe casa lucrurilor ascunse, eliberând-o de pericole pe care leii nu reuşesc să le vadă şi nu le
cuantifică, sunt degajaţi de o mare precizie şi se vor desfăşura după cum le este inspiraţia, însă
această inspiraţie vine dintr-un domeniu asupra căruia leii au lucrat mult în 2013.
Pentru că din martie Axa Dragonului va trece de pe Taur-Scorpion, pe Berbec-Balanță se
vor activa case ale cunoaşterii. De această data leii sunt trimişi la reeducare, au nevoie să-şi
îmbogăţească patrimoniul informaţional sau cultural, vor dori să înveţe mai mult, se vor simți în
siguranţă acumulând informaţii şi vor testa, calitatea acestora prin feedback. Această reeducație va
avea un caracter neplăcut din martie până în a doua jumătate a lunii mai, când Marte va fi retrograd
pe Balanţă. S-ar putea ca în acest interval mesajul să nu le fie recepţionat aşa cum trebuie şi nici ei
să nu se îndrepte către domeniile adecvate. În această perioadă vor greşi prin ton, prin atitudine,
prin afişarea într-un mod impulsiv sau greşit ceea ce se va întoarce împotriva lor prin imaginea
proastă în domeniul în care lucrează sau din care provin informaţiile pe care le oferă.
Aşadar, 2014, pentru lei, este un an al muncii, din iulie încolo, de când Jupiter le va trece pe
semnul lor va avea şi o componentă deosebit de benefică. Va fi și un an norocos în care să fie
apreciaţi, lăudaţi şi ce le place cel mai mult leilor dacă nu această ipostază a strălucirii. Sunt însă
avertizaţi că acolo unde le stă puterea, acolo le va sta şi slăbiciunea cea mai mare pentru că, şi de
această dată, după o scurtă pauză, Jupiter este însoţit în tranzitul sau prin Leu de Lună neagră. Lilith
va trece pe casa banilor câştigaţi prin muncă, prin efort, prin sârguinţă şi le va aduce probleme cu
patrimoniu sau tulburări de nutriţie. Aşadar, exista pericolul că finalul anului să-i găsească pe lei în
postura de a se hrăni cu ceea ce le face rău sau cu ceea ce-i îmbolnăveşte şi mai mult.

IANUARIE
Libertatea devine o angoasă. Relaţii încordate. Sănătatea este afectată. Slăbiciuni organice.
Comportament oscilant. Provocările îi lovesc. Comunicarea este afectată. Mesaje răstălmăcite.
Secrete. Decizii orientate împotriva lor. Constatarea adevăratelor sentimente pe care le au cei din
jur. Revoltă împotriva subordonării. Pericol prin apă şi foc. Temperamentul devine o problemă.
Urmăresc să se împace cu propriile nemulţumiri. Confruntarea cu evenimente predestinate.
Plăcerile superficiale nu pot compensa nemulţumirile. Detaşarea protejează.
În ianuarie leii se tem de lucrurile pe care nu le pot controla. Libertatea de expresie folosită
în relaţii devine o angoasă pentru aceştia pentru că le lasă impresia că dincolo de ceea ce pot vedea
sau înţelege în mod direct se consuma anumite lucruri orientate împotriva lor. Nu sunt departe de
adevăr pentru că avem de-a face cu o relaţie încordată dintre Jupiter de pe casa a XII-a şi Uranus de
pe casa inspiraţiei (a IX-a), iar aceste mesaje sunt încărcate şi de un dramatism aparte pentru că
Mercur şi Jupiter, chiar pe 3 ianuarie vor împlini o opoziţie. Lucrurile devin grave şi din punctul de
vedere al sănătăţii, traversând, în această lună, o devitalizare accentuată. Se simt slăbiţi şi cu cât
intuiesc faptul că anumite lucruri nu funcţionează cum trebuie, că nu au în jur atât de mulţi
susţinători pe cât cred sau oameni care să îi încurajeze sau să-i îndrăgească, cu atât mai mult se
consumă, se frământă şi devin vulnerabili.
De aceea, în ianuarie leii pot avea un comportament oscilant. Ba se apropie de minciună, ba
o dispreţuiesc, ba se lasă înduplecaţi de fiinţe fățarnice care vin spre ei cu atitudini duplicitare, care
îi periază doar pentru a obţine avantaje sau care-i provoacă la confruntări pe care ei să nu le poată
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duce mai departe. Leii trebuie să fie conştienţi de faptul că au în continuare Capul Dragonului pe
casa a IV-a ceea ce este un punct vulnerabil pentru ei în astfel de ipostaze. Cu cât sunt tulburaţi mai
mult, cu atât se arată mai vulnerabili, cu cât răspund mai mult la provocări cu atât mai mult
adâncimile fiinţei le sunt lovite de lucruri pe care nu le pot controla sau nu le înţeleg.
Ianuarie este o lună dificilă pentru lei pentru că nici zona comunicării nu se află la cel mai
bun nivel, iar din această cauză mesajele pe care le transmit sunt interpretate, răstălmăcite sau duse
într-o zonă a conflictului. Marte şi Jupiter sunt în careu în 9 ianuarie, chiar în ziua în care Neptun şi
Junon, pe casa a VIII-a, sunt în conjuncţie. Lucrurile în continuare se desfăşoară în secret, în
continuare leii sunt vulnerabili faţă de ceea ce se consuma în afară zonelor de observaţie sau
înţelegere. Cu cât încearcă să convingă mai mult pe cineva, bazându-se pe intuiţiile pe care le au
sau pe un anumit mod de a percepe lumea şi viaţa, cu atât mai intense sunt deciziile orientate
împotriva lor. Indicat ar fi să folosească mult mai bine sextilul care se împlineşte între Mercur şi
Saturn, acela care-şi atinge gradul perfect pe 6 ianuarie.
Ceea ce se întâmplă în preajma zilei de 6 ianuarie, pentru lei, ar trebui să fie un reper
important prin faptul că au ocazia acum să vadă care sunt persoanele de încredere şi care sunt
răutăcioşii din preajma lor. Acest lucru trebuie să vină spre ei mai mult ca informaţie şi să nu se lase
tulburaţi mai mult pentru că, în felul acesta, ar putea să reînvie conflicte foarte vechi pe care le-au
avut cu actualii susţinători sau prieteni. Nu le va folosi la nimic această relaxare pe segmentul
acesta şi cu cât sunt mai docili sau uşor de înduplecat atunci când vine vorba de calitatea de
subordonare, cu atât mai uşor vor trece prin aceste încercări.
Leii nu apreciază această atitudine de subordonare şi am putea să-i vedem în ianuarie pe lei
ca lăsându-se în voia unor accese de paranoia. Au impresia că toate lucrurile care se desfăşoară
departe de puterea lor de înţelegere sau la care nu au acces sunt orientate împotriva lor. Situaţiile
pot lua însă o direcție pozitivă din 12 ianuarie de când Mercur le va trece în casa parteneriatelor. Se
pot asocia cu oameni puternici sau pot intra în vizorul celor puternici şi să obţină din această situaţie
avantaje importante. De asemenea, relaţiile de parteneriat intra într-un con favorabil, cu toate că se
mai menţine încă un risc puternic pe calitatea transmiterii unor informaţii.
Trebuie să insistăm pe faptul că ianuarie reprezintă deschiderea faţă de o anume formă de
înţelegere. Sunt accentuate casele de finalitate şi leii sunt urmăriţi de pericole la tot pasul. Este
vorba despre pericol prin apă, prin foc ori pericol prin apa şi focul de natură energetică pe care leul
le poate folosi: pericol prin emoţii sau reacţii temperamentale, pericol prin declanşarea unui conflict
pe care nu-l mai pot opri.
Vor exista însă şi lei care îşi vor compromite raporturile profesionale prin explozii
temperamentale. Aceştia vor uita că puterea le vie din interior şi se vor arăta dominatori ori prea
impulsivi lansând prea multe pretenţii în jur şi pentru că se aşteaptă ca toată lumea să facă ceea ce
spun, da şi pentru a ascunde o zonă vulnerabilă, aceea care din octombrie 2012, de când Saturn le-a
intrat pe casa familiei, le tot dă bătăi de cap. Pentru că au casele de finalitate atât de accentuate, dar
şi pentru că în casas a IV-a au Capul Dragonului şi sunt constrânşi de o înţelegere distorsionată
asupra vieţii intime să ia decizii bruşte, poate chiar imprudente, leii au nevoie să nu uite că puterea
cea mare le vine din interior şi că nu o dovedesc prin deplasarea raporturilor sociale spre criză, ci
împăcarea cu propriile nemulţumiri, şlefuirea propriului mod de a simţi prin extinderea orizontului
înţelegerii sau chiar pe acela al cunoaşterii.
Greutăţile cele mai mari îi duc pe aceştia în postura de a considera că se află la capătul
drumului şi orice ar face nimic din descinderile la care pot apela atât de uşor, nu le va rezolva
problemele. Cei care sunt sensibili vor face apel la o lume subtilă, vor căuta prezența fiinţelor
blânde, acelea care le sting focul agresivităţii sau pe cel al dominării în aşa fel încât îi vor ajuta să se
centreze şi să nu se implice în acţiuni pe care le vor regreta tot anul.
De asemenea, faptul că au axa caselor VI-XII accentuată, leilor le este recomandat să se
apropie de oameni prin lumina spiritului, prin credinţă pentru că uşurinţa depăşirii acestui impas
este direct proporţională cu cât de dispuşi sunt să ajute, prin căldura sufletească, nu doar prin
generozitate. Dacă vor reuşi să ia un start bun al lui 2014 vor putea de-a lungul anului să faca apel
în mod obiectiv la experienţele lui 2013 prin înţelegere şi acceptare, nu prin duritate, dramă sau
tensiune. Dacă judecăm şi după faptul că întreaga luna Venus le va fi retrograd în casa bolilor acute,
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leii tineri sunt avertizaţi să nu-şi caute în plăceri superficiale compensarea nemulţumirilor. Mintea
le va fi rătăcitoare şi își vor apropia oameni care, nu foarte departe în timp, ci începând din martie,
îi vor dezamăgi. Pentru cei care vor privi luna ianuarie prin muncă, prin efort şi care se vor mulţumi
cu ceea ce au în preajmă, constrângerile sociale, provocările care strigă la ei din toate părţile se vor
stinge treptat pentru că ele nu au ochi să-i vadă şi dacă stau liniştiţi într-un colţ, citind, studiind,
creând ori meditând, vor reuşi să rupă un şir lung de complicaţii sociale care îi ţineau captivi în
drame. Lumina detaşării, cea care leii cu greu reuşesc să o folosească, este cea care îi va proteja de
mari pericole în această lună pentru că acum au nevoie să fie flexibili, dar să nu renunţe la
discernământ şi disciplina.

FEBRUARIE
Deschideri. Remontare în fața pericolelor. Teamă de singurătate. Refuzul disciplinei este
privit de ceilalţi ca un semn de decădere. Raportul dintre Eu şi Celălalt încărcat de o mare
însemnătate. Câştig prin interacţiune. Nerăbdare. Vulnerabilitate prin mesaj. Avantaj prin trecut.
Remediere minoră. Parteneriatele sunt delicate. Regretul sincerităţii. Duritate. Reluarea unor
ipostaze marcante pentru 2013. Risipă este sancţionată dur. Lupta cu aprecierile false.
Februarie aduce leilor mari deschideri. Junon le va trece pe casa a XI-a a gândirii superioare
şi asociaţii sunt inspiraţi să vină spre lei cu mesaje pozitive. Chiar dacă în continuare se mai
păstrează riscul la capitolul subordonare, ceea ce nu reprezintă o situaţie confortabilă pentru ei,
faptul că prin subordonare ei se evidenţiază sau sunt evidenţiaţi prin munca pe care în general ar
face-o un subaltern, aceştia se simt bine, apreciaţi şi simt că au din nou putere să treacă peste
anumite încercări de factură medicală. Sunt devitalizaţi, slăbiţi, nu mai au rezistență la stres şi, de
asemenea, pot surveni anumite probleme metabolice sau tulburări de somn cauzate de anumite
probleme în cuplu. Cei care sunt tineri şi care nu sunt implicaţi în relaţii de acest gen sunt protejaţi
de aceste lucruri, însă frământările lor merg pe ideea fricii de singurătate sau a refuzului de a trăi în
solitudine.
Există însă şi lei care preferă singurătatea, iar aceştia sunt mari ciudaţi ai zodiacului pentru
că leul este o fiinţă care cere prezența anturajului, care caută un auditoriu, fie pentru a se afla cu
acesta într-o competiţie continuă, fie pentru a-şi măsura puterea şi a se vedea pe sine strălucind prin
reacţiile celorlalţi. Din acest punct de vedere, februarie este o lună a contrastului. Se trece de la
diversitate, la invocarea unor activităţi în mod punctual. Din această cauză asocierile pot să aibă un
caracter furtunos sau pot însemna o nouă etapă de penitență sau de sancţiune leilor care nu-şi
măsoară orgoliul sau care nu-şi văd lungul nasului.
Refuzul disciplinei sau a bunului simţ îi face pe aceştia să devină adevărate surse de zgomot
pentru cei din jur ori surse de panică şi enervare. Leii care îmbrăţişează în februarie solitudinea,
care-şi caută sursa puterii lor prin apelul la spiritualitate sau prin preocupări legate de educaţie,
cultură, fără a căuta să-şi testeze nivelul cunoştinţelor sau să-şi ascută colţii, vor traversa luna
februarie cu mai puţine incidente. Pericolul cel mare pentru lei vine din faptul că Mercur are un
mers retrograd de aproximativ 3 săptămâni şi acest lucru se va întâmpla între zodiile Vărsător şi
Peşti. Raportul dintre eu şi celălalt, pentru leii care vor să se afişeze în social, poate deveni ca o
trecere de la câştigul prin prospectarea noului, prin asocieri sau câştiguri prin contacte nedeclarate.
Având pe Saturn în casa a IV-a, a familiei, lucrurile din această zonă sunt în continuare
vulnerabile. Relaţiile secrete pentru leii care sunt angajaţi în contracte de familie, care trebuie să-şi
respecte soţul, soţia, care trebuie să-şi respecte partenerul de viaţă, pune pe aceştia o greutate foarte
mare. Relaţiile secrete, chiar dacă nu sunt îndreptate împotriva partenerului, îi vor pune pe aceştia în
postura de a oferi explicaţii suplimentare. Cat timp Mercur va fi retrograd nu vor putea să
folosească cuvintele cele mai potrivite şi nici nu vor avea răbdare. Cu Marte în Balanţă, pe casa a
III-a, apropiindu-se de finalul zodiei Balanţă, dar fără a-şi încheia acum tranzitul prin acest semn
din cauza mersului retrograd ce se va declanşa pe 1 martie, leii sunt vulnerabili prin calitatea
mesajului pe care îl oferă.
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Este posibil ca anumiţi lei, din exces de zel, vrând să convingă opinia publică de sinceritatea
lor și că nu au nimic de ascuns, să scoată la lumină aceste relaţii secrete şi prin faptul că nu pot să
spună totul, nu sunt inspiraţi în a transfera un mesaj, ci doar în a-l găsi sau în a se orienta spre el,
să-şi facă mai mult rău. Lucrurile se pot întoarce în favoarea lor pentru că Mercur, în mers
retrograd, în 10 februarie, trimite un trigon către Capul Dragonului, mediind tendinţa Nodurilor prin
Coada Dragonului. Având de-a face cu o planetă retrogradă, adică al cărui mesaj se întoarce către
trecut, către acţiuni care au fost evidenţiate în săptămânile anterioare, relaţia cu Coada Dragonului
înseamnă remediere. Totuşi, remedierea, în cazul leilor, în februarie, nu este cea mai bună. Va
trebui să aştepte o altă perioadă a anului pentru că, făcând apel la trecut, să repare, anumite lucruri
care sunt înţelese greşit despre ei sau care au fost în mod intenţionat orientate în zona aceasta de
către ei înşişi.
Zona parteneriatelor devine, în felul acesta,
una sensibilă şi imediat ce Soarele a ieşit din casa
parteneriatelor şi a intrat în casa misterelor Soarele
va face un trigon cu Capul Dragonului. Aceasta
este ipostaza în care leii suferă că au fost sinceri,
dar se bucură că au procedat aşa pentru că şi-au
eliberat conştiinţa de lucruri secrete care au în
această perioadă pe care o traversează ei în 2014
un caracter compromiţător. Motivând faptul că au
mai puţine lucruri de care să aibă grijă, leii pasează
răspunderea pe umerii celorlalţi. Astfel, relaţia cu
gândirea superioară, calitatea informaţiilor pe care
aceştia o transferă sau nevoia de a se erija într-o
autoritate într-un anumit domeniu sau la locul de
munca le creează acestora probleme suplimentare.
În fața acestora, leii se bucură că au fost sinceri şi
că relaţiile care nu erau cunoscute de toată lumea
nu mai constituie acum o greutate pentru ei, nu
mai trebuie să ţină secrete şi nici să caute momente
potrivite pentru a discuta anumite situaţii delicate.
Prin acest mesaj se dovedesc a fi duri, poate prea
duri pentru câtă disponibilitate are anturajul faţă de
ei acum.
Pentru leii care au traversat un 2013 conflictual, ipostaza februarie 2014 reia anumite
tensiuni care s-au consumat în vara lui 2013 în ceea ce priveşte raportarea la ceilalţi şi cum văd ei
sancţiunile pe care cei din anturaj ar putea să le primească pentru anumite greşeli. Această ipostază
de întoarcere la trecut îi vulnerabilizează şi mai mult pe lei pentru că prin faptul că se preocupă de
lucruri care ar trebui lăsate în trecut, îi duce în ipostaza în care să piardă o şansă, un contract,
întârzie la o întâlnire importantă şi fac o impresie proastă, aşa cum au făcut, din alte cauze, în vara
lui 2013.
Chiar dacă acum cauzele sunt diferite efectul este acelaşi, însă risipa de acum este percepută
cu o maximă gravitate de lei şi îi poate duce pe aceştia spre a-şi forma impresii greşite despre
partenerii de dialog. Gândesc prea mult sau pun prea mult accent pe lucrurile mici care nu mai au
atât de multă importanță. Dacă reuşesc să privească prin viziunea de ansamblu, să-şi extindă
emoţiile puţin mai departe decât propriul grad de satisfacţie, atunci vor reuşi să înlăture aprecierile
false, făţărnicia celor din jur sau poate chiar așa, să-şi asume noi responsabilităţi şi aşa cum a
recunoscut anumite lucruri care nu se ştiau despre persoana sa, la fel să recunoască că a greşit. Este
un lucru rar să vezi un leu care-şi recunoaşte greşeala, dar dacă îşi vor atribui această parte a
subordonării, această ipostază de a apleca fruntea în faţa celui faţă de care au greşit îi va scoate pe
aceştia din multe încurcături despre care nu vor afla prea curând.
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MARTIE
Adevărul vine prin muncă. Schimbări de direcţii. Modificări prin comunicare, prin
exprimare, prin afişare. Recuperarea timpului pierdut. Suspiciuni. Impunere. Îndrăzneală. Pericole
generate de lipsa de control. Mândrie. Riscul rătăcirii. Urmăresc avantaje imediate. Profunzime.
Se bazează prea mult pe sine. Regret. Îşi fac planuri de viitor prin dezamăgiri. Plus de forţă.
Reeducare. Probleme de patrimoniu prin modificări imprudente impuse planului socioprofesional.
Luna martie îi îndeamnă pe lei să caute adevărul prin modificări impuse calităţii muncii. Ei
consideră că nu pot să caute adevărul decât studiind mai mult, învăţând, apropiindu-se de alte surse
de informaţii sau acceptând anumite condiţionări de ordin social. În 3 martie Junon le va trece pe
casa străinătăţii şi la va prospecta relaţiile cu persoane situate la distanţe foarte mari sau situate pe
un alt nivel social. Cu alte cuvinte, leii, în martie, îşi aleg modele sau îşi schimbă direcţia de mers,
în aşa fel încât să lase impresia că în anumite sectoare ale vieţii doresc să o ia de la capăt. Martie
este luna în care Lilith le va intra pe semnul lor şi-i va face vulnerabili la capitolul imagine publică,
prin comunicare, prin exprimare, prin afişare într-un anumit mod în grupul de apartenenţă. Acum, în
această lună, influenţa negativă a lui Lilith care-i va încerca mult pe lei nu va fi atât de vizibilă,
pentru că în mare parte Venus va trece prin casa parteneriatelor, prin Vărsător, şi-i va face liberi,
curajoşi, dispuşi să se exprime într-un mod neconvenţional şi asta va distrage atenţia de pe
adevărata cauză a erorilor pe care le vor face.
În realitate, în martie leii devin vulnerabili pe ceea ce nu ştiu, se tem că anumite goluri să
nu-i ia pe nepregătite şi, în special până pe 6 martie, când Venus va intra în Vărsător, vor fi
irascibili, suspicioşi, atenţi la detalii negative sau îngrijoraţi de faptul că situaţia materială depinde
foarte mult de volumul de muncă.
Multe din evenimentele lunii martie lasă impresia ca leii vor să recupereze timpul pierdut.
Marte intră, până în a doua parte a lunii mai, în mers retrograd şi activează într-un mod negativ casa
comunicării. Mesajul leilor va fi răstălmăcit sau au impresia că nu primesc feedback pe măsură
aşteptărilor şi atunci vor insista pe conţinut sau pe intensitate, vor ridica tonul sau se vor implica din
nou în demersuri prea îndrăzneţe. Faptul că le este degajată casa lucrurilor ascunse, va face toată
această ipostază neplăcută mai uşor de suportat, însă îi expune pe ei la pericole generate de lipsa de
control.
Aceste ambiţii pe care le dezvoltă leii în martie s-ar putea să-i devieze de la cale, să-i facă
prea mândri de ceea ce ar putea obţine, prea egoişti şi, prin faptul că-şi alimentează aceste vise cu
lucruri pe care nu le gândesc suficient de bine sau pe care nu vor să le atingă suficient de repede,
exista riscul de a rătăci pe drumuri nebănuite. Există în continuare o accentuate pe casele de
finalitate, adică pe Scorpion şi Peşti, şi trecerea acestui element astrologic negativ pe casa I, a
personalităţii, va răscoli aceste ape tulburi pe care leii nu le-au purificat în 2013.
Luna martie face pentru prima dată într-un mod amplu, puternic şi vizibil apel la realizările
lui 2013. Ceea ce au spus pe ascuns în 2013 va ieşi acum la iveală, lucrurile pe care le-au evitat în
2013 se consuma acum într-un conflict şi retrogradarea lui Marte va încuraja aceste ipostaze pentru
a le duce spre competiţie ori spre conflict, lăsându-le leilor impresia că-şi recâştigă o poziţie sau căşi adjudecă un titlu sau un avantaj. În realitate, ei dau dovadă de lipsă de control şi chiar dacă
strategiile pe care le gândesc sunt foarte bune, având, printre altele, această vocaţie nativ, acum vor
da dovadă de dezordine afectivă, dezordine mentală pe care și le vor ascunde puţin, prin avantaje de
natură comercială sau contractuală.
Pentru leii care nu sunt evoluaţi spiritual şi care trăiesc doar pentru a-şi consolida o anumită
poziţie socială sau a avea în permanenţă cunoaştere publică, această deviere psihocomportamentală,
aceasta eroare de cale nu va fi văzută. Va fi văzută doar de cei care sunt angrenaţi pe o cale
spirituală, care simt schimbarea de vibraţie şi care prin Lilith din în casa a XII-a din ultimele 9 luni,
adică însemnând în special în a doua jumătate a lui 2013, până în 4 martie 2014, le-a ascuns foarte
multe lucruri şi i-a îndemnat către cunoaştere, către stări superioare de conştiinţă, către iluminare.
Trecând în casa I, Lilith îi vulnerabilizează mai mult decât se aşteaptă. Se pune accent pe rezultatele
muncii lor, pe ceea ce au câştigat prin efort propriu, pe ceea ce pot proba fără o asistență sau fără
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ajutor din partea nimănui. Prima reacţie care îi va diferenţia pe cei pozitivi de cei negativ este
părerea de rău. Regretul îi va urmări la tot pasul ca o umbră în luna martie.
Şi spre finalul lunii, când capul Dragonului le va trece în casă a III-a, vor fi tentați în a-și
pune acest regret lângă noile direcţii pe care le trasează Axa Dragonului. Unii vor considera că nu
au fost suficient de hotărâţi, de puternici în a se exprima sau în a-şi impune punctul de vedere şi vor
aduce un plus de forţă sau autoritatea demersurilor pe care și le programează acum. Alţii se vor
întoarce de la Cale şi se vor bucura că se întorc din nou la şcoală, ca o iau de la capăt cu demersurile
sociale sau că îşi simt viaţa revigorată în faţa acestor elemente novatoare.
Însă lucrurile nu sunt atât de tragice şi complicate cum par la prima vedere pentru că există o
compensare. Au prieteni pe care se pot baza, care-i susţin, care-i ajută şi care-i ridică spre zona în
care au lucrat în ultima jumătate a lui 2013. Dacă este vorba de zona spirituală, atunci se reiau
anumite legături care-i duc pe lei spre sectorul acesta, dacă este vorba despre preocupări legate doar
de viaţă socială, atunci prietenii, cunoscuţii sau noii parteneri de dialog, îi ajută să afle lucruri care
s-au desfăşurat dincolo de observaţiile lor în 2013.
Li se recomanda leilor să nu ia însă nicio decizie care să afecteze planul profesional. Acolo
lucrurile sunt în continuare dureroase, iar asocierile trebuie să meargă spre o mai bună înţelegere
sau spre a construi raporturi socioprofesionale noi, nu pentru a le modifica pe cele vechi şi a le trece
într-o nouă etapă. Orice modificare impusă acestui sector îi va leza foarte mult şi le va aduce
probleme de patrimoniu, pierderi substanţiale sau chiar prieteni mai puţini.

APRILIE
Probleme de conştiinţă. Fragmentare. Se înconjoară cu oameni de proastă factură. Intuiţii.
Semnale. Avertismente. Cuvântul este o armă. Intuiţiile sunt conformate. Trădări. Asocierile îi
vulnerabilizează. Preocupări materialiste. Au nevoie să se arate înţelegători. Lecţii despre gândire.
Imaginea de sine este afectată. Resentiment. Greutate mare în raporturile sociale. Conflicte
degenerate. Teama de viitor. Victorie.
În aprilie leii au probleme cu conştiinţa în primul rând pentru că Marte se află în mers
retrograd pe casa comunicării şi va trimite opoziţii către Uranus care în preajma mijlocului lunii se
va afla în conjuncţie cu Mercur. Toate acestea îi duc spre fragmentare şi nu doar datorită acestor
unghiuri care lezează personalitatea leilor şi îi îndeamnă să se înconjoare cu oameni de proastă
factură, cu persoane care nu pot ierta sau care îi critică exagerat de mult sau care le compromit
imaginea publică şi le subminează autoritatea, ci, datorită crucii cosmice pe semne cardinale, sunt
constrânși să acţioneze de o manieră rapidă bruscă, să se precipite şi, prin urmare, să devină destul
de agresivi şi de lipsiţi de cugetul cel bun pentru prieteni asociaţi, colaboratori sau colegi de
serviciu.
Evenimentele care se vor manifesta în mijlocul lunii aprilie îi pun pe lei într-o mare
dificultate. Însă ele nu îi iau pe nepregătite, chiar dacă se află în fața unor evenimente periculoase
prin urgentare sau prin graba, le spun că leii au fost anunţați referitor la ceea va veni spre ei de-a
lungul acestei luni încă din prima zi, atunci când Soarele s-a aflat în careu cu Jupiter. De asemenea,
la câteva zile distanţă, Soarele va trece prin careul cu Pluton, apoi prin opoziţia cu Marte, iar asta
înseamnă că vor avea tot felul de intuiţii, de semnale, de avertismente, de informaţii care le vin de
pe zonă publică şi care îi informează referitor la aceste pericole pe care le au de traversat în aprilie.
În general, cuvântul este arma leilor şi pe Luna plină care se va consuma chiar în mijlocul lunii, pe
15 aprilie, ceea ce au intuit în prima jumătate a lunii se va transforma spre final în evenimente. Dacă
se va pune problema asocierii sau sfidării unui angajament pentru o nouă asociere, atunci avem de-a
face cu lei care devin torţionari pentru cei din jur, care-i pedepsesc pentru nesăbuinţa lor sau care
preferă să se erijeze în astfel de personaje pentru a sancţiona pe cineva. Ceea ce se întâmplă în
aprilie reprezintă pentru lei un moment da rătăcire. În general, sunt persoane care se orientează
foarte bine atunci când este nevoie de gândire în perspectivă, însă crucea cosmică pe semne
cardinale îi pune în faţa faptului împlinit şi îi constrânge să ia decizi pe moment. Lucrează bine sub
stres, fac faţa unei presiuni venită din zonă publică, însă nu suportă să fie trădaţi de cei apropiaţi.
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15 aprilie, când Soarele, imediat ce s-a desprins de conjuncţia cu Junon şi se va afla în
opoziţie cu Luna peste Axa Dragonului, slăbeste relaţiile leilor şi destinul îi loveşte pe aceştia acolo
de unde îşi extrag cel mai uşor puterea: din asocieri. Leii care refuză laudele, elogiile care nu sunt
impresionaţi de lucrurile care sunt orientate în favoarea lor sunt rari şi această predispoziţie astrală
nu li se adresează, ci această Lună plină de pe axa Berbec-Balanță îi îndeamnă pe lei să devină
sensibili la laude false, la evenimente care îi compromit cu toate că au fost avertizați.
Vor vorbi despre bani şi atunci când vor depăşi o anumită limita vor realiza că de fapt
vorbesc despre bani sau despre proprietăţi ori despre puterea pe care o conferă banul de dragul
celorlalţi. Această cruce cosmică pe semne cardinale se suprapune în cazul leilor peste case care îi
îndeamnă să fie mai docili cu colegii de serviciu, să fie mai deschişi faţă de informaţiile noi, să
prospecteze noutatea şi să o lanseze celorlalţi nemodificată, exact aşa cum a venit ea. Leii care sunt
loviţi acum au prea multe resentimente, se simt slăbiţi în faţa unui anturaj care îi solicită prea mult
şi tocmai de aceea le vine greu să dea curs îndemnului general al lunii aprilie, acela care face
referire la iertare.
Ar fi indicat ca leii care trec prin probleme de factură profesională ori abandon, care au tot
felul de complicaţii la drumuri, care pierd trenul, avionul, care trec prin accidente sau sunt agasaţi
pe stradă de tot felul de necunoscuţi, să ia în calcul că a sosit momentul să lucreze la capitolul
gândire. Gândirea, acum, pe de o parte, prin intermediul lui Saturn din casa a IV-a, este animată de
sentimente necontrolate, iar de partea cealaltă, Capricornul, tranzitat acum de Pluton, le aduce
acestora probleme cu energia, cu administrarea unei puteri personale, a unui talent ori cu
nesubordonarea. Se revoltă prea ușor împotriva celor puternici și îi sfidează prea uşor pe cei slabi.
Cei care oscilează între aceste două elemente vor fi extrem de vulnerabili şi pentru ei trecerea
Soarelui prin Coada Dragonului din 18 aprilie va deveni un element de referinţă pentru anul 2014
pentru că le va aduce pedeapsa foarte aproape de ei sau în punctele cele mai vulnerabile legate de
imaginea de sine sau de imaginea pe care o au în grupul de apartenenţă.
Având în continuare un Uranus pe casa a IX-a vor fi inspiraţi însă nu vor reuşi în aprilie să
folosească în mod optim inspiraţia pentru că au prea multe resentimente şi li se pare că anturajul
este împotriva lor doar pentru simplul fapt
că are părul de o anumită culoare sau nu
au atins greutatea potrivită.
Trecerea Soarelui în 23 aprilie pe
casa demnităţii sociale, a faimei, a
renumelui, îi va face pe aceştia să se
remarce în grupul de apartenenţă. Din
nefericire, având la bază conflictele care
s-au desfăşura în primele 20 de zile, vor
ieşi în evidenţă prin lucrurile mai puţin
corecte, prin greşeli, prin zăpăceli, prin
lucruri care sunt uitate, stricate de ei sau
cărora le este afectată funcţionarea şi leu
trage ponoasele., dar nu au scăpat încă de
acţiunea agresivă a crucii cosmice pe semne cardinale pentru că în 21 aprilie Uranus şi Pluton îşi
vor împlini din nou careu lor. Este activat un braţ al crucii cardinale, acela care leagă casa
subordonării de cea a gândirii superioare. Nu este exclus ca în această perioadă leii să facă un salt
spectaculos. Să recupereze ceea ce au pierdut, să înfrunte cu mult curaj anturajul care este împotriva
lor, să joace ultima carte şi să câştige. Efectul negativ al acestei confruntări va fi vizibil în plan
personal, în intimitate în viaţa sa personală ori în raportul pe care-l are leul cu el însuşi. Va şti că a
riscat foarte mult, ceea ce cei din jur nu ştiu, şi se va teme de situaţiile similare care vor veni pe
viitor. Le va plăcea însă această imagine de învingători care au sacrificat ceva şi spre finalul lunii,
în preajma zilei de 27 aprilie, când Soarele şi Saturn vor fi în sextil, vor reuşi să vândă bine această
imagine şi să reuşească, dacă dispun şi de puţin tact, să întoarcă şi impresiile negative care sunt
îndreptate împotriva personalităţii lor spre acea imaginea a omului extravagant care iese din tipare.
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MAI
Consum pentru imaginea socială. Refuz. Efort prin justificări. Promisiuni. Evenimentele nu
durează. Prea multă ambiţie. Atenţia este orientată spre familie. Refuzul va trece într-un alt
registru. Sancţiune. Alungare. Motivare spre a reuşi în alt sector. Sentimentul că nu merită
etichetele puse anterior. Nu se poate proba forţa. Autoanaliză. Faptele personale lasă o urmă
adâncă în grupul de apartenenţă. Relaţii complicate. Se urmăreşte revigorarea imaginii publice.
În luna mai leii se vor consuma foarte mult pentru imaginea socială. Din nefericire, chiar de
la începutul lunii când Mercur şi Saturn îşi vor împlini opoziţia lor lucrurile par să se îndrepte către
o destinaţie periculoasă. Insistă foarte mult pe recunoaştere socială, pe deschidere către noi
colaborări, însă primesc din jur doar reproşuri, refuzuri și dau numai peste obstacole. De asemenea,
mai este şi luna când Marte va reveni la mersul direct, iar asta înseamnă că opoziţia pe care o
trimite către Uranus îi pune pe lei în situaţia de a oferi explicaţii suplimentare. Au fost speriaţi ori
deschişi către anturaj sau au dorit să se pună în valoare într-un mod neaşteptat pentru comunitate,
adică profitând de o şansă care s-a ivit pe neaşteptate. Din nefericire acest lucru se dovedeşte a fi
îndreptate împotriva leilor, pentru că explicaţiile suplimentare nu vor face altceva decât să scoată la
lumină decât ca nu sunt informaţi, că nu au gândit bine situaţia sau că nu merită să fie în această
poziţie. Dacă avem de-a face cu lei norocoşi atunci refuzul se va limita doar în zona dialogului şi nu
se va trece la sancţiuni. Doar li se va spune că nu se potrivesc direcţiilor în care urmăresc să se
integreze şi li se va promite că dacă vreodată vor avea nivelul de cunoştinţe necesare, relaţiile, dacă
vor îndeplini toate condiţiile, vor primi poziţia spre care tind sau vor face parte din structurile spre
care tind.
Trecerea lui Mercur în Gemeni în 7 mai îi aduce pe lei în postura de a se asocia pentru un
interes social. Vor pune accent pe relaţie, pe protectori pe succesul pe care l-au avut până acum şi
vor neglija faptul că dacă au trecut de acest hop, dacă nu s-au făcut de râs întru totul acum, insistând
mult pe această idee, mergând pe ambiţia de a fi recunoscuţi, de a fi acceptaţi într-un anumit grup,
se vor adânci şi mai mult în penibil sau în greşeală. Nu au însă de-a face cu ipostaze sociale care să
dureze prea mult. Acestea par mai mult nişte încercări, ambiţii de-ale leilor care nu doresc să
renunţe şi uită să se mai oprească atunci când îşi pun în cap ceva. Opoziţia Soare-Saturn le frânează
anumite ambiţii şi le reaminteşte faptul că trec printr-o perioadă în care nu trebuie să investească
prea mult în viaţa socială pentru că sănătatea sau relaţiile cu membrii familiei trebuie să beneficieze
de toată atenţia lor. În cazul leilor care au un anumit nivel de înţelegere, o deschidere specială sau
un anumit nivel de cunoştinţe, acest lucru nu trebuie forţat, ci vor înţelege relativ repede că dacă au
încercat o dată pe zona publică şi nu au reuşit este cazul să se reorienteze. Ceilalţi sunt constrânşi să
se oprească din aceste demersuri prin limitări, prin întârzieri, prin obstacole sau prin faptul că
refuzul trece într-un alt registru. Nu doar sunt refuzaţi, nu doar li se refuza dosarul, ci sunt daţi
afară pe uşă.
Această ipostază în care leii care dovedesc lipsă de măsură, sunt alungaţi, este una foarte
dureroasă şi îi va motiva să obţină performanţa în altă parte. În felul acesta asistăm în preajma zilei
de 12 mai la o revenire a leilor la preocupările pe care le aveau cândva. Îşi aduc aminte că se pricep
bine să facă un anumit lucru, se descurcă bine într-un anumit mediu sau au relaţii pe care şi le-au
păstrat şi acum le folosesc din plin. Motivaţia acestora însă nu este una benefică, ci, din ambiţie, vor
să arate că nu sunt demni de eticheta ruşinii aşa cum le-a fost pusă.
O parte din leii care îşi propun să-şi încerce puterile cu societatea sau cu cei care le-au
refuzat, vor renunţa pe parcurs. În preajma zilei de 16 mai când Venus şi Uranus vor fi în conjuncţie
şi când vor trimite opoziţii către Marte, vor trece printr-o nouă preschimbare. Vor căuta un adversar
mai slab, cu care să-şi testeze puterile şi învingându-l pe acesta, să arate comunităţii că sunt
puternici şi, până la urmă, au reuşit să se ridice la nivelul aşteptărilor. În realitate ei dovedesc acum
opusul, adică o slăbire a puterilor, şi în egală măsură, teamă de lucrurile neprevăzute.
Mercur şi Chiron în 17 mai sunt în careu şi aduc leilor probleme de conştiinţă. Se gândesc că
poate anumite lucruri au fost duse prea departe şi este cazul să se oprească. Dacă anturajul pune o
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mare greutate pe acesta, dacă este alungat, dacă îi sunt lansate tot felul de invitaţii pe zonă publică
pentru a se dovedi eficient, un bun strateg, o minte strălucită sau o fiinţă puternică va răspunde
acestor provocări şi vom vedea lei care vor trece în a treia etapă a acestui joc penibil, îşi vor
propune să lase în urma lor o replică menită, nu doar să scoată în evidenţă calităţile sale, cât să pună
în dificultate partea cealaltă pe care o atacă, exploatând acesteia numite slăbiciuni sau goluri de
informaţii.
În felul acesta, deviza lunii mai devine pentru lei nu limpezirea lucrurilor pentru ei, ci
pentru cei din jur. Înţelegem cât de simplu este pentru o comunitatea să-l lase pe leu să se
desfăşoare sau să privească acţiunile acestuia cu obiectivitate. Dacă îi punem în față o oglindă,
atunci va închide ochii, va refuza să se vadă şi va căuta în jur oameni pe post de oglindă pentru că în
luna mai ei nu doresc să afle adevărul, nu doresc să limpezească lucrurile pentru ei înşişi, ci doresc
să le facă după chipul şi asemănarea sa. Dacă au în jur oameni educaţi, dacă s-au înconjurat cu
oameni bine intenţionaţi, atunci leii vor fi salvaţi din faţa unor eşecuri; dacă se încăpăţânează să nu
ţină cont de părerile celorlalţi şi se bazează prea mult pe ambiţia de a da replica sau de a plăti
adversarului cu aceeaşi moneda atunci se vor adânci şi mai mult într-un risc, apropiindu-se izbitor
de mult de fals, de iluzie, de minciună, adică de compromiterea imaginii publice pe care şi-au dorito revigorată la începutul lunii.
Există şi o altă categorie de lei, aceia care sunt avantajaţi de marile transformări spirituale.
Jupiter în casă a XII-a le aduce strălucire prin limbaj şi mesaje transmise pentru vindecare sau
clarificarea anumitor probleme de suflet. În cazul leilor, confruntarea cu falsul devine deschidere
către noi orizonturi, iluminare, simplificarea tuturor alegerile care l-au împovărat până acum, adică
desprinderea de orgoliu. Este un fapt rar la un leu să se desprindă de orgoliu pentru că aceasta este
energia care îl motivează. Pe orgoliu îşi construieşte edificiul personal şi a se desprinde de el
înseamnă pentru el a fi dezrădăcinat. Să nu ne mirăm dacă aceşti lei care se dezrădăcinează singuri
pentru a îmbrăţişa puritatea sufletului şi lumina spirituală vor fi în mai obosiţi, stresaţi de griji care
nu le aparţin sau implicaţi într-o Lucrare spirituala de care vor beneficia toţi cei din jurul său.

IUNIE
Efort. Oboseală. Neglijarea familiei. Confruntarea cu puterea unui grup. Argumentare.
Probleme de concepţie. Revolta grupului. Slăbirea unei protecţii. Răscolire. Dificultate în alegerea
celei mai bune metode de apărare. Necesitatea retragerii. Devitalizare. Strategiile sunt modificate.
Tensiunea psihică somatizează. Combaterea unui rău personal. Înţelepciunea este o condiţie pentru
a menţine armonia. Obiectivitatea este privită ca un factor de reglare.
Şi în această lună leii se împart în mai multe categorii în funcţie de intensitatea cu care îşi
folosesc orgoliul sau dacă aleg să şi-l folosească sau nu. Căutarea liniştii pentru ei vine ca o
motivaţie în a combate oboseala, tot ce ţine de zona socială, toate activităţile care-l implica pe
acesta în a prospecta o imagine, în a-şi pune în aplicare inspiraţia, în a dovedi că sunt fiinţe care
sunt înzestrate cu un anumit bagaj de informaţii sau cu o anumită forţă îi obosesc foarte mult şi îi
duc într-o zonă a nesiguranţei. Multiplele contacte îi obosesc şi le lase impresia că pentru a-şi
menţine imaginea socială trebuie să-şi neglijeze familia. Asta înseamnă că în iunie leii nu vor reuşi
să împace cele două direcţii (viaţa socială şi pe cea personală) obosind atunci când se întâlnesc cu o
poziție negativă în ceea ce priveşte cariera sau o anume pasiune pe care doresc să şi-o cultive.
În realitate, leul nu se simte slab în fața niciunui individ privind în mod singular, însă ar
putea să aibă probleme sau s-ar putea să-i fie teamă dacă indivizi dintr-un grup îşi unesc forţele
împotriva sa. Iunie devine o lună periculoasă în care leul se confruntă cu puterea unui grup doar în
cazul acelora care în luna mai au dat dovadă de nesăbuinţă, de lăcomie sau care au abuzat de
slăbiciunile celorlalţi pentru a-i folosi ca mijloace de promovare ori ca instrumente de îmbogăţire.
Ceea ce altădată era bază, acum devine argument în favoarea abuzului de putere şi trece prin
momente dificile. Sunt sancţionaţi, criticaţi, sunt daţi exemple la categoria Aşa nu! şi nu vor avea
timpul necesar să se apere pentru că cea mai mare parte din luna Mercur, planeta care guvernează
casa prietenilor şi protectorilor, se afla în mers retrograd. În felul acesta se lansează un avertisment
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puternic în direcţia leilor să nu abuzeze de forţă, de cunoştinţe, să nu închidă ochii şi urechile şi să
vorbească numai de lucrurile pe care le ştiu ei, ci să comunice cu anturajul, să fie deschiși şi calzi,
să pună al dispoziţia acestora ceea ce au mai bun şi mai curat, să înveţe să asculte pentru că în caz
contrar din 7 iunie până la 1 iulie retrogradarea lui Mercur, o parte în Rac, pe casa a XII-a, iar o
altă în Gemeni pe casa a XI-a, le va aduce acestora probleme de concepţie, pierderea unui protector,
revolta grupului împotriva sa dacă este lider sau expulzarea sa dintr-un mediu şi compromiterea
imaginii sociale.
Pe unii lei s-ar putea să nu-i intereseze imaginea socială, ci doar că sunt apreciaţi de cei cu
care au în mod direct un contact. Nu contează dacă cei care nu sunt de faţă îi bârfesc sau îi discută,
îi interesează dacă persoanele cu care se întâlnesc sunt de acord cu el atunci când îşi prezintă
anumite informaţii. Însă cei mai mulţi dintre lei nu pot dormi noaptea dacă simt că le-a slăbit
puterea ori dacă acest lucru este o certitudine și se preocupă foarte mult de mijloacele pe care
trebuie să le folosească pentru a-şi consolida poziţia. Aceşti lei vor avea o lună iunie destul de
apăsătoare în care îşi vor pune singuri beţe în roate cu Lilith pe semnul lor şi nu doar atât, ci vor fi
încurajaţi de o inspiraţie de factură negativă (trigonul cu Uranus din casa a IX-a) pentru a aduce la
lumina elemente neştiute de ceilalţi din vieţile lor, pe care leul le va folosi ca arma.
Nici că se putea un moment mai prost ales decât acesta, nici că se putea un moment mai
neinspirat pentru leul care se pricepe atât de bine să-şi construiască o strategie în favoarea sa.
Retrogradarea lui Mercur îi va pune în mare dificultate şi din 17 iunie, de când Mercur le va trece în
Gemeni prin retrogradare, se vor lovi de refuzuri sau vor observa că oamenii pe care îi critică, că
duşmanii pe care i-au numit în intervalul 7-17 iunie se unesc şi fac împotriva lor front comun.
Se pare că întregul spectru al gândirii sale va fi marcat cu precădere şi atras în această zonă a
protectorilor, a prietenilor care îi trădează. Nu intra în această categorie leii educaţi, care nu au făcut
dovada egoismului sau a vanităţii în luna mai, ci au urmărit să se integreze într-un mediu marcat de
frământări sau au dorit să clarifice anumite lucruri legate de personalitatea sa, de mesajul pe care îl
are de transmis ori să-şi îndeplinească anumite sarcini profesionale. Aceşti lei vor privi
retrogradarea lui Mercur ca o altă etapă a problemelor cu care s-au confruntat în luna mai şi anume
necesitatea retragerii.
În luna iunie, pentru că se face o legătură cu luna mai, puterile leilor slăbesc, sunt reduse la
minim interacţiunile sociale şi pentru ca işi conştientizează foarte bine acest neajuns, se gândesc să
se retragă. Cei care deţin funcţii importante au această ţintă şi nu este neapărat urgent ca ea să se
finalizeze în iunie, ci, pentru că studiem astrologie şi citim mesajul astrelor, este important să
indicăm faptul că aceasta este luna în care se vor gândi pentru prima dată că este cazul să se retragă.
Aceasta devitalizare care este susţinută de doi malefici (Saturn şi Pluton) se accentuează în
luna iunie prin careul lui Marte cu Pluton. Primesc reproşuri de la locul de muncă, primesc cuvinte
pe care le găsesc neplăcute, necuvincioase din partea unor apropiaţi, din partea colaboratorilor şi
dacă se lasă antrenaţi de vanitate sau de orgoliu, dacă cedează acum, la finalul lui iunie, atunci
această tensiune psihică pe care au resimţit-o de-a lungul întregii luni somatizează, adică se
transformă în boală fizică.
Cei care sunt înţelepţi şi care privesc în continuare viaţa printr-o anume strategie sau
cumpătare, aceea care le protejează statutul, imaginea sau îi duce într-o zona în care să doarmă
liniştiţi că nu vine nimeni să le fure perna, transforma careul lui Marte cu Pluton într-o ipostază de a
combate un rău pe care l-au dus cu ei luni, ani sau poate toată viaţa. Pe de o parte, Jupiter din casa a
XII-a îi îndeamnă către a aprofunda esenţa lucrurilor, iar de partea cealaltă, Pluton şi cu Marte,
cuplul care permite accesul la Eul superior prin curaj, îi îndeamnă să se pună față în faţă cu propriile
lor făpturi, să vadă cât de puternici sunt, cât de înţelepţi, care le este nivelul de cunoştinţe şi să
citească toate aceste lucruri din ecoul social al muncii lor. Pluton în continuare se află pe casa
muncii şi putem să vorbim aici despre recunoaştere socială pentru că în luna iunie o avem şi pe
Venus pe casa demnităţii sociale care va face apel la recunoaşterea unei baze, a unui efort depus
anterior, iar prin „anterior” se va înțeleger lunile anterioare sau a doua jumătate a anului 2013.
Dacă reuşesc să-şi menţină calmul atunci careul lui Jupiter la Axa Dragonului le va duce doar
tulburarea mesajului pe care trebuie să-l transmită pe motiv că nu a sosit încă timpul sau nu este
suficient de pregătit ori poate produsul pe care doresc să-l lanseze nu este suficient de copt.
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De acest unghi negativ nu vor beneficia decât aceia care sunt înţelepţi ori care reuşesc să-şi
ţină în frâu acea latură negativă a personalităţii marcată de egoism, de vanitate, de importanță de
sine. Pentru ceilalţi, momentul adevărului va însemna contactul cu o serie de sancţiuni care îi va
duce în cel mai fericit caz către dezamăgiri. Unii vor fi privaţi de libertate alţii își vor vedea
sănătatea măcinată în plăcerile anterioare pe care nu şi le-au putut ţine în frâu.

IULIE
Se ia contact cu noutatea. Spirit practic. Pozitivul este condiţionat de îndeplinirea unor
dorinţe mai vechi. Apel la metode vechi. Autocontrolul este necesar pentru a atinge o ţintă.
Dificultate. Compromis. Libertatea este folosită doar pentru expansiune. Egocentrism. Pot acumula
într-un timp scurt un volum mare de cunoştinţe. Imagine lezată. Lecţiile existenţiale privite cu
superficialitate. Tulburarea apelor familiei. Armonia vine prin clarificare. Separare bruscă de
durere sau de sursele acesteia.
Iulie este pentru lei o lună spectaculoasă pentru că primesc schimbările de registru astral
date de trecerea lui Jupiter în Leu şi a lui Marte în Scorpion prin accentuarea unor case unghiulare.
Asta înseamnă că vor lua contact cu o nouă formă de energie, vor avea un plus de putere, de
motivaţii şi vor reuşi să-şi pună mai uşor în practică ideile care i-au frământata până acum. Însă
aceste două evenimente astrale se petrec în a doua parte a lunii, iar în prima parte a lunii vor avea
de traversat multe ipostaze sociale marcate de trădări, nemulţumiri venite din partea prietenilor ca o
serie de evenimente ce anunţa încheierea unui ciclu.
Leii care sunt sensibili, care merg la esenţa lucrurilor sau care sunt obişnuiţi să lucreze cu
instrumentele abstracte vor observa că prin careul lui Chiron cu Junon cel care leagă casele VIII-XI
nu fac altceva decât să-şi pună în aplicare dorinţe mai vechi. Au dorit să scape de anumiţi oameni şi
acum li se îndeplineşte această dorinţă, să intre în anumite medii şi sunt acceptaţi însă trebuie să
plătească un preţ, adică trebuie să lase în urma grupurile pe care le-au frecventat pentru că acum nu
mai are timp sau mai mult trebuie să-şi folosească timpul pentru noii prieteni. Leii care nu sunt
educaţi vor transforma această schimbare de situaţie, această precipitare care ia înfăţişarea unui
noroc pe care-l plătesc foarte scump într-una tangentă ideii: Şi-au făcut prieteni noi şi i-au uitat pe
cei vechi”.
Toate lucrurile negative care au venit spre ei în mai şi iunie, devin în iulie expresii ale unei
tradiţii. Deja s-au obişnuiţi cu o anumită atitudine, deja a devenit o tradiţie să vorbească într-un
anumit fel, să ridice tonul, să se impună, să-şi terorizeze cunoscuţii motivând: „Acesta sunt eu şi
trebuie să mă acceptaţi aşa cum sunt. Sextilul pe care Uranus şi Junon îl împlinesc încurajează
aceasta deviaţie de comportament şi îi aduce pe leii care nu şi-au pus niciodată problema că trebuie
să se controleze în ipostaza în care să lupte pentru un interes personal şi în egală măsură să treacă
printr-o confuzie de orientare, deși cei din jur s-au obişnuit cu felul său de a fi, deşi până acum au
tolerat, acum, dintr-odată, metodele pe care le foloseşte nu mai dau rezultate. Așa se vor lăsa
tulburaţi de dorinţe şi vor să uite că au trecut în lunile anterioare prin conflicte, vor să cadă la o
înţelegere cu duşmanii, însă doar pentru că sunt puşi în dificultate. Este o altă tactică a acestora însă,
pentru că o au pe Lilith pe semnul lor, nu vor reuşi să-şi atingă ţinta, ci doar să se compromită şi
mai mult. Leii care-şi folosesc libertatea pentru a-i ajuta pe ceilalţi, pentru a construi lucruri
frumoase, pentru a transfera valori importante pentru sufletul uman sau pentru bunăstare, acei lei
care sunt părinţi iubitori și care se sacrifică pentru familiile lor sau care doresc să lase o urmă
pozitivă vor transfera această energie dizarmonică într-un alt sector pe un alt nivel şi o vor folosi
pentru a descoperi care sunt oamenii care merită cu adevărat lucrurile bune pe care le au de oferit.
Este tot o ipostază egocentrică, însă mult mai rafinată, mai distinsă şi mai uşor de acceptat de
comunitate decât cea invocată anterior.
De asemenea, înainte de a se produce cele două schimbări de vibraţie prin trecerea lui
Jupiter şi a lui Marte în semnele următoare, leii au de traversat un careu al Soarelui la Uranus şi
opoziţia Soarelui la Pluton. Asta înseamnă că se construieşte un careu în T cu Uranus focar care le
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va slăbi leilor puterea de acţiune şi îi va leza în situaţiile în care doresc să-şi pună în aplicare,
deziderate, aspiraţii, doresc să transfere o informaţie sau să plece la drum.
Împlinirea conjuncţiei dintre Marte şi Capul Dragonului ni-i aduce pe lei în postura de
învingători. Pot să acumuleze într-un timp foarte scurt un volum mare de informaţii ori reuşesc să
atragă atenţia unui număr mare de oameni asupra personalităţii lor. Nu este un fapt neobişnuiţi
pentru un leu, ci doar acum poate fi neobişnuit, pentru că, pe de o parte, au fost încercaţi prin
retrogradarea lui Mercur cea mai mare parte din luna iunie, care a trecut de pe casele XI-XII, deci
au imaginea lezată, iar de partea cealaltă, au avut pe Marte pe casa comunicării, a lecţiilor pe care
ar fi trebuit să le înveţe şi au trecut mai mult prin încercări care le-au testat răbdarea decât prin
efortul de a acumula noi cunoștințe sau lecţii de viaţă.
Da, este neobişnuită această ipostază pentru că ea va lua înfăţişarea unei renaşteri asemenea
păsării Pheonix, de undeva de unde nici ei nu ştiu le vin resurse, informaţii sau pur şi simplu de la
drum vin anumite elemente necesare demersurilor în care sunt implicaţi. Asta înseamnă pentru lei
succes, avansare, promovare sau şansă printr-o anumită deschidere către un nou domeniu sau printro strămutare.
Trecerea lui Jupiter în casa I, pe Leu, le aduce acestora un plus de putere. Chiar dacă Jupiter
va fi lezat de prezenţa Lunii negre în acest semn, faptul că multe din situaţiile pe care le vor
parcurge de acum timp de un an de zile se vor desfăşura la vedere înseamnă pentru ei un mare
avantaj, o mare bucurie, o mare încântare şi în egală măsură o şansă în a se ridica din nou prin
exprimare personală. Trecerea lui Marte în casa a IV-a a familiei ar putea tulbura puţin apele şi să
distrugă chiar din primele zile ale tranzitului sau liniştea falsă sau înţelegerea pe baza unui
compromis. În urma acestor clarificări, lucrurile se aşează de o manieră stabilă, puternică, doar
pentru lei pentru că Marte este guvernatorul nocturn al casei a IV-a pentru lei (Scorpion) și
guvernatorul diurn al casei a IX-a (Berbec), aducând armonie prin clarificare, prin distrugerea
iluziei
fericirii
şi
iniţierea unui proces de
reconstrucţiei
a
armoniei familiei prin
lucruri
adevărate,
valabile, acceptate de
toţi membrii.
Pentru că îl au
pe Uranus pe casa a IXa, trecerea lui Marte în
casa a IV-a înseamnă şi
ipostaza în care se
hotărăsc să aplice în
familie ceea ce au
învăţat la cursuri de
formare sau ceea ce au
văzut la alţii. Această
ipostază este de bun augur pentru familie, pentru că toate aceste lucruri se aşează la baza unei relaţii
armonioase, plăcute, constructive, sincere.
Finalul lunii, cu Luna nouă pe semnul lor, în 27 iulie, le aduce acestora momentul în care se
desprind de toate neajunsurile acestei luni. Uită de faptul că au trecut şi prin tulburări
psihoemoţionale şi în conflicte emoţionale, uită toate aceste lucruri care nu le-au convenit şi vor să
folosească toate ipostazele de acum, inclusiv conjuncţia Soarelui cu Jupiter (noroc), inclusiv careul
lui Mercur cu Uranus (eşec) pentru a se reconfigura şi pentru a câştiga timpul pe care l-au pierdut
lingându-şi rănile.
Finalul lunii iunie îi aduce pe lei în posturi strălucitoare. Aceştia au Soarele pe casa lor şi
chiar dacă Mercur se află în careu la Axa Dragonului toate aceste lucruri negative îi ambiţionează
pentru a-şi reveni din punct de vedere social sau nu neapărat în societate cât în acel domeniu în care
nu au strălucit în ultimele luni.
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AUGUST
Căutarea argumentelor utile. Se caută originalitatea. Şansele sunt diminuate. Transformări
negative. Acceptarea lecţiilor existenţiale devine o garanţie a superiorităţii. Lăcomia sancţionată
cu strămutarea. Nesiguranţă. Câştiguri mici. Probleme cu temperamentul. Incertitudinea este
dureroasă. Pierderile devine expresia unei energii negative reziduale. Creativitatea este singurul
element care duce spre succes. Calitatea emoţiilor devine un indicator al nivelului de evoluţie.
În luna august leii caută tot felul de argumente pentru a deveni pozitivi. Cu Lilith pe semnul
lor, cu Soarele în plin tranzit prin domiciliu şi de asemenea cu Jupiter, Venus şi, o parte din lună, şi
cu Mercur în zodia lor, leii ies din nou la rampă. Sunt încurajaţi de tot ceea ce vine spre ei în luna
august să-şi spună punctul de vedere, să se exprime, adică să se extindă şi mulţi dintre lei vor face
acest lucru într-un mod abuziv, expansiv, neobişnuit producând transformări în jur sau jignind fără
o intenţie clară persoane dragi. Situaţia este în mare parte favorabilă leilor şi în cazul acestui tip de
exprimare, de comunicare sau de relaţionare însă ei sunt avertizaţi asupra efectelor acţiunilor pe
care le săvârşesc. Se simt bine acţionând într-o anumită direcţie, dar s-ar putea ca în viitor, când se
vor confrunta cu roadele acţiunilor de acum, să nu mai fie atât de mulţumiți, de încântaţi sau de
fascinaţi de propriile fapte.
Este posibil ca în această expansiune leii să se confrunte cu o anumită formă de lăcomie.
Aceasta este sancţionată drastic prin faptul că Venus, micul benefic, se afla în careu la axa
Dragonului. Ştim că aceasta poziţie diminuează orice tip de şansă şi transformă o oportunitate
favorabilă în privinţa exprimării personale într-un ghinion social atunci când leii realizează că de
fapt pot să facă multe, dar nu au unde, nu au cu cine şi nu au nici pentru cine. În felul acesta, o
şansă se transformă într-un ghinion şi înţelegem din faptul că Mercur se află în careu cu Jupiter şi
Venus că lucrurile pot lua o încărcătură neaşteptată. Dacă nu se opresc din aceste demersuri, dacă
nu încearcă să înveţe din greşeli, dacă nu-şi diminuează expansiunea, sau vanitatea ori ambiţiile,
uneori nemăsurate, ajung în ipostaza în care să-şi rănească familia într-un mod iremediabil şi în loc
să-şi pună bazele unei vieţi intime trainice şi liniştite, o zdruncină pe aceasta şi poate ajunge în
situaţia în care să se răzbune pe cei care le-au greşit, tocmai pentru că nu se pot controla. Înţelegem
astfel că în august leii au putere, dar nu ştiu ce să facă cu ea, sunt inspiraţi, însă nu sunt mulţumiți
cu cât bine au în jur şi vor mai mult. Acest mai mult poate însemna şi strămutarea leilor din locul în
care lucrează sau activează de ceva timp spre alte zone sociale, de acolo de unde se aşteaptă să le
vină gloria. Dacă sunt programate deplasări de scurtă durată care să se finalizeze cu întoarcerea
leilor la modul lor de a fi, de a gândi sau de acţiona, această strămutare ia înfăţişarea
divertismentului, însă pentru situaţiile care sunt marcate de schimbări decisive (schimbarea locului
de muncă, a locuinţei, emigrare) alegerea de acum este greşită. Procedând în felul acesta, leul nu-şi
face rău doar lui însuşi, ci face rău celor care depind de eil, îndreptându-se în felul acesta către o
puternică nesiguranţa sau expunându-se unor întâmplări pe care nu ştie să le înţeleagă ori să le
integreze în modul potrivit.
În 15 august Mercur va trece în Fecioară şi le ava aduce acestora câştiguri mici sau avantaje
materiale pe baza unor proiecte iniţiate în primele 15 zile ale lunii. Unii pot obţine acum
certitudinea stabilizării în noua profesie, însă situaţiile sunt marcate de nefiresc, de neprevăzut şi ii
invadează pe aceştia cu emoţii care nu pot fi transformate în bani sau avantaje materiale, ci
gravitează în jurul lor fără a-i ajuta în demersurile în care sunt implicaţi. Temperamentul lor va fi
vulcanic, furtunos, vor avea nevoie de mari spaţii pentru a se desfăşura, de oameni pricepuţi în
preajmă pe care să-i implice în proiectele lor, de fiinţe cu multă răbdare, cu multă înţelegere care să
fie dispuse să reziste în faţa unei explozii temperamentale, aceea pe care o vor afişa leii în luna
august.
Mercur în casa a II-a vine cu şansa noilor relaţii pe care aceştia, explorându-le, să-şi poată
duce la îndeplinire o parte din aspiraţiile pe care le au însă nu trebuie să uităm că au Lilith pe
semnul lor, că Soarele în această lună trece prin conjuncţia cu aceasta şi noile relaţii se pot
transforma în ipostaze nefericite sau ghinioane dacă aceștia nu ştiu ce să ceară şi cui să ceară.
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Oricum ar fi aceste ipostaze stranii pe care le traversează leii acum şi care fac din august o
lună celebră a anului 2014 pentru ei reprezintă de fapt şi medierea tendinţei Nodurilor prin
intermediul personalităţii. Aceste manifestări explozive nu sunt întâmplătoare, ci ele scot la lumina
frustrări mai vechi, ipostaze pe care leii nu au putut să le manifeste, pentru că nu au avut
cunoştinţele necesare, vârsta, nu au avut susţinerea socială sau au considerat că nu este cazul. Ei
trebuie să înţeleagă faptul că numai prin cultivarea creativităţii, prin încălzirea anturajului pot
transforma aceste oportunităţi în întâmplări fericite. Astfel devin persoane care-şi fac singure rău cu
vorba sau cu fapta.
Dacă nu înţeleg acest lucru sau dacă îl înţeleg şi nu-l aplica atunci se vor risipi în tot felul de
proiecte şi câştigurile, acolo unde vor fi observate, vor fi mici, în aşa fel încât să-i nemulţumească şi
mai mult pe lei sau să le arate că au fost risipitori. Pentru a fi învingători ei trebuie să accepte faptul
că trebuie să lucreze în armonie cu comunitatea, să accepte autoritatea colectivă, să-şi pună întrebări
legate de rostul pentru care colectivitatea a primit această putere din partea destinului pentru a crea
lucruri care sunt acceptate de comunitate şi a-şi îndeplini un deziderat legat de imaginea socială sau
afirmare.
Dacă înţeleg și acceptă acest lucru, atunci finalul lunii august îi găseşte pe lei în faţa unor
recunoaşteri spectaculoase, fiind acceptaţi de comunitate sau apreciaţi pe măsură efortului de
înţelegere sau a muncii lor.
În felul acesta, leii vor privi în urmă cu sfială, cu grijă sau unii dintre ei chiar cu teamă,
gândind că au trecut foarte aproape de pericol, dar o mână nevăzută a destinului i-a protejat. Ei vor
înţelege că orgoliul în luna august îi va duce spre ghinion şi nu este cazul să se arate dezamăgiţi de
tot ceea ce a fost neplăcut acum, ci să privească cu înţelepciunea aceste întâmplări pentru că
universul nu face risipă şi că nimic din ceea ce li s-a întâmplat nu este un produs al hazardului, ci
elemente pe care le-au gândiţi din timp şi acum le-au scos la lumină. Cei care lucrează cu energia
care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare spirituală, vor înţelege că în această lună calitatea
emoţiilor le arata nivelul spiritual.

SEPTEMBRIE
Curaj. Plăceri elevate. Preocupări pentru progres. Noi şanse de promovare a unui mesaj.
Inversiune. Folosirea greşită a termenilor. Se mediază o problemă mai veche prin compromis.
Atracţie către lux. Dorinţe necontrolate. Pierderi. Explorarea defectelor. Îndemn la discernământ,
disciplină, educaţie. Probleme de factură administrativă. Exprimare nouă. Inspiraţie folosită în
aprofundare. Repararea se mută în zona intimă.
Septembrie este pentru lei luna în care descoperă plăceri elevate, o parte din orgoliul
manifestat în luna anterioară îi va invada în această lună, însă nu mai au atât de multe posibilităţi de
exprimare, nu mai au atâtea oportunităţi şi cea mai mare parte din lună se vor preocupa de griji
materiale, de cum să-şi cheltuiască economiile, cum să câştige mai mulţi bani şi cum să transforme
relaţiile pe care le-a iniţiat în luna anterioară în oportunităţi.
Din nefericire, septembrie este însă şi lună în care Mercur trece prin Capul Dragonului, dar
se afla în opoziţia cu Uranus. Nu faptul că Mercur trece peste Capul Dragonului reprezintă
elementul cel mai important al acestei luni, ci faptul că pe fundalul indicat de trigonul pe care
Saturn în casa IV-a îl împlineşte cu Junon din casa XII-a, aceasta opoziție între Mercur şi Uranus pe
casa comunicării le aduce acestora noi şanse de promovare a unui mesaj, invitaţii din partea unui
protector spre a se evidenţia, pentru a-şi prezenta rezultatele muncii lor într-o conferinţă ori pentru
a-şi face publice ideile într-un alt mediu. Ceea ce vine spre lei în această lună septembrie ia
înfăţişarea unei relansări. Din nefericire, Saturn se află în careu cu Lilith şi s-ar putea să gafeze
mult, să fie nemulţumiţi, mofturoşi şi să ceară prea mult de la aceste persoane ori să aibă prea multe
aşteptări de la un auditoriu.
Mergând pe acest drum greşit leii dau piept cu inversiunile, greşesc prin cuvânt în loc să se
evidenţieze prin intermediul acestuia, intra în conflicte ample cu grupuri de oameni şi aduc acasă
stresul de la serviciu sau conflictele de pe zonă publică.
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Venus le va trece din 5 septembrie pe casa a II-a în Fecioară şi asta înseamnă pentru ei
câştiguri mici, dar sigure, obţinute prin muncă asiduă sau pentru adjudecarea anumitor avantaje
obţinute pe seama statutului sau funcţiei deţinute. Luna septembrie este periculoasă pentru aceşti
nativi şi pentru că Lilith şi Capul Dragonului sunt în careu şi se va căuta prin compromis sau printrun mod neputincios de a se prezenta să se medieze o probleme mai veche. Uranus agasează din casa
gândirii superioare destinul şi ceea ce vine spre lei acum în septembrie seamănă cumva cu
încercările lunii august însă ele ţin mai curând de o anume maturitate sau un discernământ pe care
trebuie să-l probeze. Din 13 septembrie, de când Marte le va trece din casa plăcerilor s-a terminat cu
discernământul, cu autocontrolul său cu disciplina. Leii se vor simţi atraşi de lux, de plăceri, vor săşi afişeze strălucirea sau gloria în toate mediile şi pierd din vedere faptul că traversează o perioadă
mai dificilă în care ar trebui să se preocupe de restricţii, de autocontrol, nici într-un caz de risipă.
Marte în casă a V-a pentru lei este semn de risipă prin dorinţe necontrolate, prin faptul că îşi
vor folosi forţa mentală pentru a atrage oameni care să-i îndemne spre cheltuială, spre risipă, spre a
face schimbări cu mari costuri pe care apoi să le acopere cu mari eforturi.
Problema efortului este una foarte importantă pentru lei pentru că şi în 2014 traversează un
tranzit lung şi greu al lui Pluton prin casă bolilor acute. Au nevoie de puţină reţinere, să-şi
diminueze acest orgoliu, să mai guste puţin din modestie, din solitudine, pentru a vedea cum este să
fii subaltern şi să nu doară.
În septembrie leii rup bariere însă o fac într-un mod greşit, risipind agoniseala de o viaţă sau
epuizându-se în acţiuni care ar trebui să le aduca un câştig material foarte mare pentru a compensa
insatisfacţia lor. De asemenea, tot acum Venus i se opune lui Neptun şi având pe lângă acest cuplu
şi cuplul Mercur-Uranus (cuplul cunoaşterii) în opoziţie pe casa comunicării, problemele materiale,
ambiţiile sau dorinţa lor de îmbogăţire va înclina balanţa în zona defectelor îndemnându-i să-şi
neglijeze familia ori să şi-o expună pericolelor împreună cu ei. Sunt concentraţi, puternici, nu se dau
înapoi de la provocări şi tot ce ţine de educaţie sau transfer de informații, tot ce ţine de deplasări,
drumuri sau avantaje obţinute prin transfer de mărfuri sau de valori înseamnă pentru ei şi contactul
pentru anumite speculaţii de factură financiară sau afectiva care-i vor transforma din nou în vedete
ale anului 2014. Vedetismul este plătit scump şi nici nu va dura mult, de aceea sunt invitaţi leii să
dea dovadă de maturitate, de discernământ şi să nu pună mai mult preţ pe informaţii, decât pe
caracter. Saturn şi Soarele vor fi în 11 septembrie în sextil şi o mare parte din această lună Soarele
va hrăni caracterul leilor cu îndemnul continuu la discernământ, la reţinere, la disciplină. Cei care
vor ignora acest îndemn vor fi risipitori şi repercusiunile acţiunilor lor vor fi regăsite în planul
sănătăţii, de acolo unde Pluton îi sancţionează dacă îşi fac de cap.
Trecerea Soarelui în Balanţa se va produce imediat ce Marte şi Neptun îşi vor atinge gradul
perfect în careul pe care-l construiesc. Apoi, Soarele în ziua următoare, în 24 septembrie va împlini
faza de Lună nouă în Balanţă ceea ce înseamnă pentru lei descoperirea unui adevăr dureros. Este
dureros pentru că este împotriva plăcerilor pe care le preferă acum şi are statut de adevăr pentru că
de fapt îi îndeamnă spre a învăţa mai mult, spre a-şi completa acele zone pe care le-au neglijat în
ultima perioadă cu bună ştiinţă.
Finalul lunii septembrie îi va găsi pe lei mult mai curajoşi şi mult mai inspiraţi pe linie
pozitivă decât au fost de la începutul lunii până când Soarele a intrat în Balanţă pe 23. Acum vor
considera că anumite probleme de factură administrativă sau medicală, anumite neajunsuri care vin
din faptul că trebuie să mai ocupe şi în această viaţă şi roluri de subalterni le-au creat o acută
senzaţia de disconfort sau probleme de sănătate. Acum se simt liberi să înveţe ceea ce le place mai
mult, să se exprime fără să aibă sabia lui Damocles deasupra capului şi greşelile lor să nu mai fie
atât de aspru criticate sau să nu-i mai lezeze atât de mult pe ceilalţi. Trigonul lui Jupiter cu Uranus
care se împlineşte pe 25 septembrie le aduce acestora un plus de inspiraţie şi pentru că leagă doua
case de acţiune planurile pe care şi le fac în preajma zilei de 28 septembrie reprezintă şi ipostaza în
care leii cercetează ceea ce este esenţial şi iau decizii pentru destinul lor urmărind în felul acesta să
comporte o creştere pozitivă, benefică din punct de vedere social şi de asemenea, din 28 septembrie
când Mercur va trece în Scorpion să poată repara lucrurile pe care le-a stricat în viaţa intimă, în
relaţia sa cu propria persoană sau cu membrii familiei.
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OCTOMBRIE
Descoperirea unor adevăruri. Întoarcere. Eşec prin neatenţie. Evenimente care marchează
destinul. Gândire unilaterală. Intensitatea este folosită ca un avantaj. Se face apel la modestie
pentru a depăşi un obstacol. Evenimentele duc spre disperare. Tradiţionaliştii au susţinere astrală
pozitivă. Împărtăşesc. Greşesc prin destăinuire. Echilibrare în raport cu anturajul. Purificare.
Soluţiile vin prin claritate. Eschivarea compromite.
O parte din problemele de comunicare pe care leii le-au ascuns de la începutul anului până
cum în octombrie ies la lumină. Octombrie este şi luna când Mercur în intervalul 4-25 se află în
mers retrograd, revenind din Scorpion, din casa a IV-a, în casă a III-a a comunicării. Pentru mulţi
lei octombrie este ipostaza în care se întorc din drum şi o fac cu multă neplăcere şi nervi, cu stres ca
şi cum un eveniment pe care nu l-au anticipat le strică toată plăcerea în care au investit de la
începutul anului energie şi bani.
Traversând o opoziţie între Soarele şi Uranus pe casa drumurilor, leii se pot împiedeca la
figurat, greşind faţă de un apropiat, sau la propriu existând şi posibilitatea pentru că îl au pe Marte
în casă a V-a în Săgetător, să cadă de la înălţime ori să îndrume greşit pe cineva exagerând în păreri
personale, în subiectivism sau într-o mânie acumulată din august încoace.
Opoziţia Soarelui cu Uranus nu este un simplu unghi pentru că ea se suprapune pe Axa
Dragonului şi tot ce ţine de creativitate, de inventivitate, de independență sau de construire a unei
informaţii care ar trebui să devină reprezentativă pentru personalitatea şi imaginea publică a leilor le
afectează destinul şi trebuie să fie avertizaţi, trebuie să-şi pregătească din timp ipostaza lunii
octombrie pentru că altfel decăderea de la înălţime nu are conotaţii concrete, practice, ci mai mult
figurative, adică vor fi retrogradați.
Din nefericire, o supărare nu vine niciodată singură şi opoziţia Soare-Uranus (nesiguranţa)
este susţinută de careul pe care Soarele îl face la Pluton, adică boala. Ceea ce vine spre ei de pe
zona socială îi încarcă negativ şi fără să-şi dea seama simplele eşecuri de pe zona publică îi
zdruncină atât de mult încât aleg să se gândească numai în direcţia aceasta.
Nu este un secret ca pentru toată lumea luna octombrie este o lună încărcată de dramă, însă
cei care se vor arata inventivi, care vor folosi energia neconvenţionalului aceea transmisă de Uranus
din Berbec prin relaţia sa cu Axa Dragonului vor reuşi să folosească zăpăceala predispusă de
retrogradarea lui Mercur timp de aproximativ 3 săptămâni în ipostaza în care închid ochii în fața
pericolului pentru a-l depăşi mai uşor, nu pentru a se ascunde de acesta.
Având-o şi pe Junon în casa lor leii sunt îndemnaţi spre asocieri care să poată fi exploatate
pentru succesul şi beneficiul personal. Ei îşi consultă prietenii, le cer acestora suport moral sau
material, dacă au fost prea risipitor în septembrie şi nu acceptă refuz. Această atitudine este greşită
şi-i va afectat pe lei pentru că acum când sunt loviţi, dacă dau dovadă de încăpăţânare, de aroganţă,
de superioritate, vor face altceva decât să-şi taie singuri craca de sub picioare prin invocarea
ajutorului, sprijinului primit prin noile relaţii, leii reuşesc în octombrie să se pună în valoare să-şi
exploreze mult mai bine latura creativităţii, ceea ce nu vor putea face dacă nu vor fi ajutaţi. Tocmai
de aceea este bine să fie delicaţi, cu bun simţi sau modeşti în faţa unui sprijin venit din anturaj oricât
de mic ar fi el. Este puţin probabil că acest lucru să se întâmple în masă pentru că în 9 octombrie
Mercur şi Junon vor fi în careu, iar retrogradarea lui Mercur din Scorpion îi va face pe lei să fie
prea egoişti, să se gândească prea mult la interesul personal, să exagereze în prezentarea unor
probleme de familie ori cu substrat emoţional ca să se mai gândească şi la modestie. Cu alte cuvinte
le-a intrat disperarea prea adânc sub piele şi nu au ce face decât să stricge cu putere că poate apare
cineva care să îi ajute.
Există însă şi lei care au o orientare pozitivă şi pentru care această problemă va fi
administrată într-un mod corect. Aceştia sunt în general leii tradiționaliști care se sacrifică pentru
familia lor, care îşi protejează valorile personale extinse, însemnând nu doar lucruri, obiecte din jur,
ci și persoane şi dacă mai sunt şi orientaţi pe o cale spirituală, dacă se preocupă de lucruri care sunt
tangente la puritatea sufletului, de elevarea conştiinţei, atunci aceasta sincopă de comunicare,
aceasta disperare, va fi controlată şi vor depăşi cu brio acest impas.
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Nu este însă un secret ca această invitaţie agresivă venita din zodia Balanţă spre echilibru îi
oboseşte pe lei pentru că în general aceştia sunt fiinţe categorice pentru care nu există jumătăţi de
măsură. Balanţa întotdeauna cere acţiunea pe calea de mijloc şi este puţin probabil că toţi leii să
reuşească să integreze corect acest îndemn. Mulţi dintre cei care vor reuşi vor face acest lucru prin
compromis. Se vor îndemna unii pe alţii şi vor considera că se fac frate cu dracul până trec puntea,
adică acest compromis îi agasează şi, mai mult, îi îndeamnă să mintă şi să privească această acţiune
ca pe una de strictă necesitate. Pentru a se descărca de această tensiune, de această vină pe care şi-o
atribuie, aleg să deconspire anumite lucruri şi retrogradarea lui Mercur până pe 25 octombrie îi
transformă pe aceştia în nişte pârâcioşi. Dacă li s-a împărtăşit un secret în luna septembrie, în
octombrie îl vor spune, vor alege cum să facă acest lucru şi vor răspândi în jur teroare prin faptul că
se vor dovedi neserioşi. Ei aleg să procedeze în felul acesta pentru că numai aşa se pot proteja,
numai aşa pot evita în viziunea lor un sfârşit tragic.
Minţind sau împărtăşind celorlalţi secrete care nu trebuie spuse îşi opresc decăderea, reușind
prin acest comportament să facă o distincţie clară între ceea ce sunt ei şi ceea ce le-a fost dat în grijă
să păstreze, adică secretele altora. Separându-se de lucrurile acestea care îi apăsa leii reuşesc să
medieze o problemă importantă de destin, să se echilibreze în raport cu anturajul, să se desprindă de
acest neprevăzut care îi coroda din interior sau care le menţine frica vie. Abia din acest moment din
finalul lui octombrie leii încep să se ridice, urca pe treapta socială sau acestora li se limpezeşte din
imaginea negativă pe care şi-au construit-o de-a lungul lunii octombrie. Abia după ce Lilith, în luna
următoare, va trece în Fecioara se vor simţi degajaţi de pericolele care planează asupra fiinţelor lor
sau se vor simți eliberaţi complet de neprevăzutul care s-a ascuns sub pernă. Este important pentru
ei să fie împăcaţi cu deciziilor lor, să şi le explice într-un mod clar, lucid şi în forţă aşa cum au
făcut-o şi în prima parte a anului însă după 25 octombrie când Mercur va intra în mers direct, pentru
ca să nu există loc de interpretare şi chiar dacă decizia lor este categorică, chiar dacă unii au de
suferit din cauza hotărârilor pe care leii le iau acum, măcar totul este făcut prin adevăr. Dacă, pe
lângă duritatea pe care o vor arăta, se vor eschiva, leii îşi vor compromite această şansă de a se
separa de caracterul dramatic.

NOIEMBRIE
Dorinţele duc la combaterea greşelilor. Preocupări faţă de familiei. Invenţie. Recalculare.
Sporirea încrederii în sine. Lecţii despre protecţie asumate cu succes. Pericol în deplasare. Stresul
devine puternic. Disconfort profesional. Izolare. Înţelegeri aplicate cauzelor anumitor afecţiuni.
Şansă. Protecţie. Preocupări față de lucruri mărunte. Criză. Luciditate față de grupul de
apartenenţă. Veselii stranii. Interiorizare. Discreţie.
Cu Marte pe casa muncii noiembrie devine o mare problemă pentru lei pentru că de această
dată dorinţele, cu Marte în Capricorn (exaltare) nu-i îndeamnă către dăruire, ci în cel mai fericit
dintre cazuri să muncească pentru alţii, să depună efort pentru a combate răutăţile pe care, probabil,
pe o parte din ele le-a creat în lunile anterioare.
Până să ajungă să dăruiască celor din jur, comunităţii, leii aleg să muncească pentru propria
familie, pentru stabilitatea lor afectivă, să se preocupe de lucrurile care sunt aşezate la baza
stabilităţii lor intime. Asta presupune a-și recalcula sumele de bani pe care trebuie să le investească
ori a alege să reinvestească într-o zonă de care nu s-au preocupat anul acesta deloc.
Pentru că în prima jumătate a lui noiembrie vor avea rezultate în direcţia aceasta de
consolidare a vieţii intime leii vor beneficia de o sporire a încrederii în sine, a stimei de sine, nu că
ar fi fost diminuată prea mult, însă încercările care vin de pe casa muncii, cu Marte în exaltare, le
zdruncină puţin siguranţa traiului uşor, aşa cum şi-l doresc sau cum consideră că-l merită.
Sunt de părere că dacă-şi rezolva multe în familie atunci depăşesc mult mai uşor anumite
obstacole sociale, acelea legate de carieră, de studii, de reconversie profesională ori de ajustarea
imaginii personale.
În noiembrie leii învaţă să se protejeze atrăgând în sfera intimă valori importante, fie prin
exemplele consultate din biografiile celebre, fie prin sfaturile sau recomandări care sunt oferite cu
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mare generozitate de cei din preajmă. Marte în casă a VI-a le aduce pericol în deplasări sau o anume
slăbire organică cauzată de suprasolicitare stres sau tensiune nervoasă.
În continuare putem să vorbim despre o şansa care vine spre lei însă ea este coordonata
greşit ori este bordata greşit de acesti nativi prin faptul că se axează prea mult pe zona intimă. S-ar
putea ca anumite persoane din anturaj să nu dea o para chioară pe stabilitatea afectivă a leului și să
dorească să-l exploateze la serviciu, la locul de muncă sau să-l pună la treabă în alte domenii.
Această ipostază îi va crea leului un puternic disconfort şi dacă în lunile anterioare nu a
învăţat că este cazul să mai exploreze și subordonarea atunci va avea o mare problemă cu anturajul
şi vom vedea lei care se vor izola. Izolarea leilor, în noiembrie, este marcată de fuga de realitate sau
neputinţăa de a înfrunta un anturaj care îi cere acestuia ceea ce nu poate da. Dacă sunt lei pentru
care cariera este foarte importantă atunci accentuarea casei a IV-a înseamnă nevoia de a se
manifesta într-un grup sau de a fi acceptat într-o structură socială spre care leul de la începutul lui
2014 până acum a ţintit. Dacă leii se preocupa de sănătate vor avea parte chiar de la începutul lui
noiembrie de schimbări spectaculoase de situaţii, de redresări pe linie medicală şi de asemenea vor
beneficia şi de o deschidere faţă de înţelegerea necesară asupra cauzelor afecţiunii. Au în noiembrie
un corp puternic, rezistent care este supus stresului sau tensiunii însă poate chiar unui tratament
greşit însă în această zonă nu se consuma anumite situaţii nefericite sau eşecuri, ci este, aşa cum am
mai văzut de-a lungul acestui an, protejat de o mână invizibilă a destinului. Comunitatea pune însă o
mare greutate pe lei chiar şi în cazul celor care ţintesc pe o nouă poziţie socială, nu neapărat prin
sarcini suplimentare care le sunt atribuite acestora, cât prin anumite încurcături legate de
sinceritatea pe care nu a reuşit să o menţină la cotele optime în octombrie sau legat de anumite
sacrificii pe care este dispus să le facă pentru confortul personal. În noiembrie, sacrificiile care le
sunt cerute leilor trebuie să meargă spre zona socială, însă ele se îndreaptă în direcţia opusă şi asta
va crea o discrepanţă şi aşteptările pe care le are de la societate şi ceea ce primeşte cu adevărat.
Puterile leilor s-ar putea ca în a doua parte a lui noiembrie să scadă.
Revenirea lui Neptun la mersul direct în 16 noiembrie şi evident trecerea lui Venus în
Săgetător pe casa plăcerilor au pentru lei conotaţii speciale. Ei se simt din nou în centrul atenţiei, se
pot bucura de viaţă şi simt că şi în privinţa sentimentelor, dar şi în zona acumulărilor materiale ori a
investiţiilor lucrurile dau semne că se redresează, din nefericire, aceste schimbări generate de
modificări în arhitectura astrală se fac pe careul dintre Soare şi Jupiter, iar acestei direcţii îi este
alăturat şi careul lui Marte la Axa Dragonului sau la Uranus, adică leii se bucura singuri, fără ca
bucuriile lor să aibă suport real. Doar îşi închipuie că anumite lucruri se redresează, se simt bine în
intimitate cu mărunţişuri şi pentru că acestea le sunt pe plac, dar şi pentru că preocupându-se de
lucruri mărunte, aleg să nu mai vadă pericolul. Ei fug, dezertează, se ascund din faţa unor probleme
prin acest comportament, aratând că sunt în continuare în criză.
Pentru leii care sunt realişti şi care nu s-au amăgit prea mult cu bucurii superficiale, această
înclinare către lucrurile mărunte nu reprezintă altceva decât ipostaza în care prefera să nu mai fie
atât de enervanţi pentru cei din jur. Mint că se simt bine, preferă să denatureze adevărata stare şi
prin asta arată că au faţă de grupul de apartenenţă cele mai bune intenţii şi că nu acuză grupul de
modul cum se simt ei sau de cum merg lucrurile în viaţa lor, ci doresc să evite o confruntare sau să
nu mai fie pusi în situaţia în care să dea explicaţii suplimentare. Trecerea lui Lilith în Fecioara le
aduce acestora probleme cauzate de bunuri, de valori sau de bani. Probleme de nutriţie sau tulburări
în mişcarea valorilor.
În 28 noiembrie, imediat ce Mercur va trece în Săgetător, va împlini cu Lilith un careu şi
devin vulnerabili la minciuna, fac declaraţii pe care nu el pot acoperi, strigă în miez de noapte pe
strada pentru că au băut un pahar în plus, iau decizii categorice pe care nu le explica în totalitate sau
despre conţinutul cărora nu doresc să spună nimic celorlalţi şi în felul acesta îşi complica foarte
mult poziţia în grupul de apartenenţă.
În realitate, leii fac aceste acrobaţii pentru că sunt nemulţumiţi de viaţă şi consideră că au
nevoie de mai multă intimitate și că nu mai este cazul să le povestească tuturor ce fac de dimineaţă
până seara ori care sunt planurile de viitor. Faptul că Uranus acţionează în mod negativ supra Axei
Dragonului în postura în care casa muncii este accentuată acum de doi malefici (Pluton şi Marte), la
finalul lui noiembrie leii pot traversa anumite probleme profesionale, pe care să le rezolve numai
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prin compromis, prin minciuna, prin disimulare sau, aşa cum le place lor cel mai mult, printr-un
conflict deschis.

DECEMBRIE
Încercări materiale. Greşeli în folosirea informaţiilor. Parteneriate instabile. Informare
referitoare la un demers dificil, moral. Invitaţie la transformare. Sfidare. Înfruntare. Despărţire.
Cruciadă împotriva vinovaţilor. Sancţiune pe exces sau abuz de putere. Anturajul se tulbură.
Justiţie. Tensiuni prin nesubordonare. Relaţii tensionate proiecte în viitor. Efortul consolează.
Disciplină. Tărie de caracter în a lucra cu sine. Valorile morale salvează.
Decembrie vine spre lei cu o nouă serie de încercări de această dată cu Lilith pe casa banilor
și cu Marte pe casa parteneriatelor. Poziţionarea Venus în casa muncii îi vulnerabilizează pe lei şi îi
pune în faţa unor greşeli care de această dată nu mai sunt de concepţie, ci sunt greşeli prin fapte.
Acum, în decembrie, leii realizează că deţin informaţii importante pentru grupul de
apartenenţă şi în felul acesta trezesc mari invidii. Ei nu se preocupă însă de lucrul acesta pentru că
oricum casa parteneriatelor este slăbită, ci se preocupă de sănătate, de lucrurile care trebuie aşezate
la baza edificiilor la care lucrează de la începutul anului.
Decembrie aduce o schimbare de registru comportamental prin faptul că la finalul ei Saturn
va trece din casa a IV-a în casa a V-a slăbindu-se puterea de influenţă. Ceea ce se întâmpla în casa a
V-a reprezintă mai mult o informare la adresa leilor cam cum se va desfăşura perioada cuprinsă
între 2015 şi 2017 când Saturn se va afla în casă a V-a. Unii vor considera că pot să se separe de
plăcerile lor, că se pot readapta la noile condiţii de muncă şi că abuzuri mai mari decât s-au făcut la
adresa lor până acum nu vor mai fi. Ei trebuie să înţeleagă acum, în decembrie, că roata se poate
întoarce şi că greşelile pe care ei le-au făcut la adresa celorlalţi li se vor întoarce sub forma unor
tensiuni la locul de muncă ori prin faptul că cineva din anturaj îşi ia inima în dinţi şi sfidează leul,
adică pune punct în relaţia cu acesta. Nu se ştie dacă această despărţire celebra de un leu în
decembrie este de bun augur sau nu. Important este că aceste evenimente triste, şocante pentru unii,
îi mobilizează pe lei să pornească o cruciadă împotriva greşiţilor. Nici că se putea o decizie mai
proastă decât aşa acum când Saturn se află pe cuspida dintre case, adică acum când ar putea să dea
dovadă de lipsa de discernământ, mai mult decât s-a-ntâmplat anterior când erau loviţi din toate
părţile.
În realitate, leilor le este sancţionat excesul, abuzul de putere sau indiferenţa pe care le-au
arătat-o celor care au avut nevoie de ei. Pentru mulţi dintre ei, faptul că se întoarce roata îi va
bulversa foarte mult. Ei vor invoca motivul afectiv, în aşa fel încât să exaspereze pe cei din jur.
Când cei din jur au nevoie de ceva ce el poate oferi simplu şi uşor el se pune de-a curmezişul şi cere
o plată. Lilith pe casa a II-a înseamnă pentru lei plata nejustificată sau pierderi de prieteni, pierderi
umane cauzate de un preţ gândit greşit sau pus în mod necuviincios.
Persoanele din anturajul leilor vor avea multe semne de întrebare vis-a-vis de
comportamentul acestora în 2014. Mulţi se vor comporta ca şi cum şi-au pierdut capul, arătându-se
orgolioşi şi căutând prin orice mijloc să fugă de suferinţă, tristeţe sau singurătate. În realitate, cei
care nu sunt obişnuiţi cu solitudinea, vor avea de furcă cu aceste ipostaze până în 2017, adică atâta
timp cât Saturn le va trece prin casa a V-a.
Greşeală se poate adânci şi mai mult prin faptul că Junon, intrând în mers retrograd din 17
decembrie, este foarte aproape de Jupiter care, şi el, tot în decembrie va intra în mers retrograd; Leii
devin justiţiari considerând că cei care sunt antrenaţi într-o relaţie cu acesta sunt obligaţi să
participe alături de el la aceste demersuri complicate. Li se promite acestora că, dacă leii vor ieşi
învingători, atunci şi aceştia vor avea o parte din victorie. Această informație nu constituie însă o
minciună în cazul tuturor leilor, ci doar în cazul acelora care au dovedit în lunile anterioare că pot
minţi atunci când promit lucruri de genul acesta. Astfel, devin cei mai vulnerabili şi vor traversa
careul Uranus-Pluton care se împlineşte în mijlocul lunii decembrie cu o mare greutate, riscând săşi piardă locul de munca ori să traverseze tensiuni datorită insubordonării sau a subminării
autorităţii unui lider prin minciuni prin făţărnicii ori prin lene.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

389

Pentru că Venus şi Uranus în 20 decembrie vor trece prin careul lor, şansa îi păcăleşte pe lei
sau li se cere un preţ pentru a merge mai departe cu norocul pe care l-au avut. Preţul este dat de
disponibilitatea cu care acceptă o poziţie de subaltern sau umilinţa în sfera profesiei. Această
ipostază este neplăcută pentru lei însă va trebui să o parcurgă cu demnitate, cu fruntea sus pentru că
dacă vor eşua şi la capitolul acesta, atunci întreg anul 2015 vine spre ei cu relaţii tensionate şi cu o
imagine proastă pe care cu foarte mare efort vor reuşi să o schimbe. Tendinţa firească este aceea de
a se revolta, cu atât mai mult cu cât Mercur va fi în careu cu Axa Dragonului şi vor avea mari
semne de întrebare legat de seriozitatea muncii lor, de cât de utilă este sau dacă pe viitor vor mai
putea face acest lucru. Se vor teme să se bucure de muncă, de procesul muncii, de rezultatele
acestora, tocmai pentru că viitorul li se pare nesigur.
Finalul lunii, când Saturn va trece în casa plăcerilor, îi va găsi pe ei transformaţi în animale
de companie sau aşezaţi într-o vitrină printre alte obiecte care trebuie să ne aducă aminte de cei care
au abuzat de putere. Însă trecerea lui Saturn în casa a V-a nu-i priveaza pe aceştia de putere, ci îi
constrânge să o folosească într-un mod potrivit. Mult mai dificile în timpul tranzitului lui Saturn
prin Săgetător vor fi perioadele de retrogradare când aceştia în loc să facă uz de forţă sunt
constrânşi să simtă pe propria lor piele abuzul de putere care este acut pe semnul lor. În acest stadiu
lucrurile se desfăşoară de o manieră mai puţin agresivă pentru că mesajul lui Saturn vine spre lei cu
informaţii despre disciplină, despre programul strict de lucru sau despre o perioada de economii,
ceea ce nu-i va face plăcere leului.
Li se cere acestora să dea dovadă de multă înţelepciune şi tărie de caracter în a lucra cu
propria lor fiinţă, nu cu ceilalţi (leii lucrează foarte uşor cu ceilalţi, cu anturajul şi foarte greu cu ei
înșişi) pentru că revenirea lui Uranus la mersul direct pe casa a IX-a doar dacă îşi temperează
ieşirile negative, doar dacă îşi respectă armonia pe care au acumulat-o cu mare efort de-a lungul
anului. Interiorizarea nu trebuie să-i sperie, ci, dimpotrivă, ei trebuie să-şi extragă răbdarea, forţa,
puterea de acolo de unde cu toţii ne extragem bucuria şi încântarea: din suflet.
Înţelegem astfel că sunt avantajaţi leii care sunt angrenaţi pe o cale spirituală sau care sunt
obişnuiţi să facă apel al solitudine, la meditaţie, la rugăciune sau la fapte bune pentru că nu vor avea
probleme în a-şi controla orgoliu, vor ţine cont de părerile celorlalţi şi chiar dacă se vor exprima în
forţă mesajul acestora este îndreptat către vindecarea comunităţii prin sacrificiul lor.
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FECIOARĂ
MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI

GEORGE ENESCU
(19/31 august 1881 – 4 mai 1955)
Compozitor, dirijor, violonist, pianist şi profesor român considerat unul dintre cei
mai de seamă oameni de cultură ai secolului XX.
Considerat a fi un
copil-minune, micul Jurjac (aşa
cum îi spuneau familia şi cei
apropiaţi), visa să devină
compozitor încă de la vârsta de
5 ani
La vârsta de 3 ani a
avut una dintre experienţele
muzicale hotărâtoare, când a
auzit întâmplător, pentru prima
oară, un taraf cântând într-o
staţiune balneară situată în
apropierea
satului
natal.
Impresionat de ceea ce auzise,
copilul a încercat a doua zi să
imite instrumentele tarafului:
vioara printr-un fir de aţă de
cusut pe o bucată de lemn
(Amintirile lui G. Enescu, de B. Gavoty),
ţambalul cu ajutorul unor beţe de lemn, iar
naiul, suflând printre buze.
Primele noţiuni muzicale le primeşte de
la tatăl său, la vârsta de 4 ani. Văzând
preocuparea pentru arta sunetelor, părinţii îi
dăruiesc viitorului muzician o mică vioară cu
trei coarde. Supărat că nu este luat în serios şi că
nu a primit o vioară adevărată, copilul aruncă
jucăria în foc. Abia după ce primeşte vioara
mult visată, începe să cânte după ureche, pe o
singură coardă, cu un singur deget, melodii
auzite în sat.
În 1886, Eduard Caudella, compozitor şi
profesor la Conservatorul din Iaşi, remarcă
talentul deosebit al lui George Enescu şi îi
sfătuieşte pe părinţii acestuia să-şi îndrepte
copilul către studii muzicale. Dovezi ale
primelor încercări de compoziţie datează din
anul următor, 1887, când Enescu (născut la 19
august 1881, în comuna Liveni-Vârnav –
actualmente George Enescu, din jud. Dorohoi)
avea numai şase ani.
Între 1888 şi 1894, George Enescu
studiază la Conservatorul din Viena, cu
profesori renumiţi ai vremii precum Siegmund
Bachrich şi Josef Hellmesberger Junior (vioară),
Ernst Ludwig (pian) şi Robert Fuchs (armonie,
contrapunct şi compoziţie).

La recomandarea lui
Josef
Hellmesberger
Jr.,
profesor de vioară şi fiul
directorului Conservatorului
din Viena, George Enescu este
trimis de tatăl său să studieze
la
Paris.
Astfel,
se
perfecţionează
la
Conservatorul din Paris (1895
– 1899) sub îndrumarea
profesorilor José White şi
Martin-Pierre-Joseph Marsick
la vioară, Jules Massenet şi
Gabriel Fauré la compoziţie,
Ambroise
Thomas
şi
Théodore Dubois la armonie şi
André Gédalge la contrapunct.
Din perioada studiilor
la Paris datează cele patru simfonii de
şcoală, Poema Română op. 1 (1897) pentru
orchestră şi cor bărbătesc, Sonata nr. 1 pentru
pian şi vioară în Re major, op. 2 (1897), Suita
nr. 1, în sol minor, în stil vechi pentru pian, op.
3 (1897), Sonata nr. 2 pentru pian şi vioară în
fa minor, op. 6 (1899), lucrări care i-au adus
recunoaşterea tânărului compozitor George
Enescu.
Deşi ceea ce îşi dorea cel mai mult era
să compună muzică şi nu să devină un virtuoz al
viorii, studiul, perseverenţa şi participarea la
concursurile
de
vioară
organizate
la
Conservatorul din Paris i-au adus lui Enescu
premiul al II-lea în 1898 şi, un an mai târziu,
premiul I – cu care a absolvit, la 24 iulie 1899,
clasa de vioară la Conservatorul din Paris; cu
această ocazie, i s-a dăruit o preţioasă
vioară Bernardel, inscripţionată cu numele său.
„De altfel, încă de atunci, nu mă prea
mai gândeam la vioară. Eram beat de muzică şi
nu de performanţe la instrument. Nu visam
decât să compun, să compun şi iar să compun.
(...) Evocând timpurile acelea fericite, zâmbesc
şi eu. Cert, pentru a-mi deprinde pana şi a-mi
exersa spiritul, scriam mult – este adevărat –
dar pot să afirm că totul venea, totuşi, din
inimă! (G. Enescu în B. Gavoty, Amintirile lui
George Enescu).
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În calitate de interpret a înfiinţat şi
condus, la Paris, două formaţii de muzică
instrumentală: un trio cu pian (1902) şi un
cvartet de coarde (1904). A concertat în
Germania, Ungaria, Spania, Portugalia, Marea
Britanie şi SUA.
Cele mai cunoscute compoziţii ale lui
George Enescu datează din primii ani ai
începutului de secol XX. Printre acestea se
numără cele două Rapsodii
Române (19011902), Suita nr. 1 pentru
orchestră în Do major, op.
9 (compusă în 1903 şi
interpretată în 1911 de
Orchestra Filarmonicii din
New York, sub bagheta
renumitului compozitor şi
dirijor Gustav Mahler)
sau Simfonia nr. 1 în Mi
bemol
major, op.
13
(1905).
În 1913 a instituit şi
susţinut
din
fonduri
personale Premiul naţional
de
compoziţie George
Enescu, acordat anual până
în 1946. Organizat în
vederea încurajării creaţiei
româneşti, acest concurs de
compoziţie
oferea
câştigătorilor, alături de
sume de bani generoase,
şansa interpretării lucrărilor în concerte. George
Enescu a fost de asemenea membru fondator
(1920) şi preşedinte (1920 – 1948) al Societăţii
Compozitorilor Români din Bucureşti.
În anii primului război mondial, în
paralel cu activitatea de creaţie, Enescu a
susţinut concerte în România pentru răniţii din
spitale. După război a reluat turneele în calitate
de violonist şi dirijor în Elveţia, Franţa, Olanda,
Spania, SUA, Portugalia, Canada etc.
Muzicianul
a
dirijat Orchestra
Simfonică George Enescu din Iaşi (al cărei
fondator este, în perioada 1918-1920), dar şi
orchestrele Societăţii Filarmonica
Română (1898
–
1906),
Ministerului
Instrucţiunii Publice (1906 – 1920) şi
Filarmonicii din Bucureşti (1920 – 1946).
Deseori Enescu era invitat la Castelul
Peleş din Sinaia de către regina Elisabeta a
României (al cărei pseudonim literar era
Carmen Sylva), pentru a susţine concerte şi
recitaluri de vioară. O serie de lieduri în limba
germană reprezintă rezultatul colaborării pe plan
artistic dintre compozitorul Enescu şi reginascriitoare.
Cea
mai
îndrăgită
lucrare
a
compozitorului, la care a lucrat mai bine de zece
ani, este opera Oedip, op. 23. Terminată în
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1931, aceasta i-a fost dedicată Mariei RosettiCantacuzino, cea care va deveni, în 1937, soţia
lui George Enescu.
În perioada lucrului la opera sa Oedip,
George Enescu a terminat o serie de lucrări
simfonice şi camerale, reprezentative pentru
stilul de maturitate al compozitorului:Simfonia
nr. 2 în La major, op. 17 (1914), Suita pentru
orchestră nr. 2 în Do major, op.
20 (1915), Simfonia nr. 3 î Do major, op. 21
(1918 – 1921), precum
şi Cvartetul de coarde îm Mi
bemol major, op. 22, nr. 1
(1920), Sonata pentru pian în
fa diez minor, op. 24, nr. 1
(1924), Sonata pentru pian şi
vioară nr. 3, în la minor, în
caracter popular românesc,
op. 25 (1926).
Au
urmat Sonata
pentru pian şi violoncel în Do
major, op. 26, nr. 2, dedicată
marelui violoncelist Pablo
Casals, Suita sătească nr. 3 în
Re major, op. 27 (1939), două
simfonii
neterminate
(reconstituite şi orchestrate de
compozitorul
Pascal
Bentoiu), Cvartetul de coarde
în Sol major, op. 22 nr. 2
(1951), Simfonia de cameră
pentru 12 instrumente soliste,
op. 33 (1954) şi Vox Maris,
op. 31, poem simfonic pentru
cor mixt cu solo de tenor şi soprană, orchestră
mare (1954).
Recunoaşterea şi renumele internaţional
i-au oferit lui George Enescu numeroase ocazii
de a susţine cursuri de interpretare muzicală,
stilistică, analiză şi forme muzicale la École
Normale
de
Musique din
Paris, École
Instrumentale
„Yvonne
Astruc” din
Paris, Accademia Musicale Chigiana din Siena
(Italia), Universitatea din Illinois (SUA), The
Mannes Music School din New York, la
Brighton şi Bryanstone (Anglia) etc. A predat
cursuri de compoziţie la Universitatea Harward
din
Cambridge,
Massachussets
(SUA)
şi Conservatoire Américain din Fontainbleau
(Franţa).
Yehudi Menuhin, Christian Ferras, Ivry
Gitlis, Ida Haendel sau Arthur Grumiaux sunt
doar câţiva dintre cei mai cunoscuţi violonişti
care s-au perfecţionat în arta interpretativă sub
îndrumarea lui George Enescu.
Printre distincţiile ce i s-au acordat în
semn de preţuire şi recunoaştere se regăsesc:
titlurile de ofiţer şi cavaler alLegiunii de
Onoare a Franţei (1913, 1936), Membru de
onoare (1916) şi Membru activ (1933)
al Academiei Române din Bucureşti, Membru
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corespondent la Académie des Beaux Artsdin
Paris (1929), Accademia Nazionale di Santa
Cecilia din Roma (1931), Institut de France din
Paris (1936) şi Academia de Arte şi Ştiinţe din
Praga (1937).
În perioada ce a urmat celui de-al doilea
război mondial, George Enescu părăseşte
definitiv România şi locuieşte la Paris, unde se
stinge din viaţă în 1955.
Memoria marelui muzician român este
perpetuată prin Festivalul Internaţional care-i
poartă numele, prin diferite simpozioane
desfăşurate în România şi în străinătate şi nu în
ultimul rând prin expoziţii, concerte şi publicaţii
realizate în cadrul Muzeului Naţional George
Enescu din Bucureşti.
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Compozitorul, dirijorul, violonistul,
pianistul şi profesorul George Enescu (1881 –
1955) rămâne în istorie drept unul dintre cei mai
de seamă oameni de cultură ai secolului XX; şia asumat rolul de ambasador al muzicii atât în
ţară, cât şi în lume şi s-a implicat în promovarea
muzicii româneşti, contribuind la recunoaşterea
internaţională a compozitorilor, dirijorilor şi
interpreţilor din România.
Romantic şi clasic prin instinct, m-am
străduit să împreunez în toate lucrările mele o
formă de echilibru care îşi are linia ei lăuntrică
bine definită. (Ziarul Dimineaţa, 1936)
Sursa: www.georgeenescu.ro

AUGUSTIN MAIOR
(21 august/2 septembrie 1882 – 6 octombrie 1963)
Este fondatorul Şcoalii de Fizică Teoretică de la Universitatea din Cluj, a pus bazele
telefoniei multiple, reuşind să transmită simultan, pe o singură linie telefonică de 15
km, 5 convorbiri fără ca semnalele să interfereze..
La 21 august 1882 se
naşte, la Reghin, Augustin
Sabiniu Maior din părinţii
Gheorghe Maior şi Tereza
Maior,
născută
Cornea.
Frecventează
grădiniţa
germană şi urmează apoi
şcoala primară cu limbă de
predare germană din Reghin.
Între anii 1892-1896 urmează
clasele
I-IV
la
Liceul
Evanghelic
German
din
Reghin, iar între anii 18961898 continuă clasele V-VI la
Liceul Piarist din Târgu
Mureş. Între anii 1898-1900
frecventează
Gimnaziul
Catolic din Budapesta.
În
iunie 1900 susţine examenul
de bacalaureat şi în toamna
aceluiaşi an se înscrie la
Facultatea de Mecanică a
Institutului Politehnic din
Budapesta. La terminarea
facultăţii, în 1905, face o călătorie de studii prin
renumitele oraşe universitare europene: Viena,
München şi Göttingen. În noiembrie 1905 ocupă,
prin concurs, postul de inginer la Serviciul Tehnic al
Poştelor din Budapesta. Lucreză în Staţia
Experimentală a Poştelor, staţie organizată ca un
modern institut de cercetare. La sfârşitul anului 1906
reuşeşte, pe o linie telefonică de 15 km., să transmită
5 convorbiri telefonice simultane fără să se
influenţeze între ele.
În 1907 publică în revista germană
"Elektrotehnichen Zeitschrift" articolul "Asupra

Telefoniei Multiple" cu
rezultatele sale originale. În
acest articol demonstrează
matematic şi experimental
că pe o linie telefonică se
pot transmite mai multe
convorbiri
simultane
folosind pentru fiecare
dintre ele un curent
alternativ
de
înaltă
frecvenţă, purtător al unui
mesaj
microfonic.
Rezultatele experimentelor
sale ajung repede să fie
cunoscute în lume, iar în
1909 E. Weinberg din
Washington
confirmă
valabilitatea afirmaţiilor şi
experimentelor lui Augustin
Maior şi propune folosirea
metodei sale la realizarea
telefoniei transatlantice.
După primul război mondial, în ianuarie
1919, Augustin Maior vine la Sibiu şi începe
reorganizarea Serviciilor de Poştă şi Telecomunicaţii
din Transilvania. În aprilie 1919 înfiinţează la Sibiu
prima Şcoală de Telegraf şi Telefonie din
Transilvania. La 14 aprilie 1919 este numit Director
central al Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor din
întreaga Transilvanie şi Banat. În iulie a aceluiaşi an
este numit profesor titular de fizică teoretică şi
tehnologică la Institutul de Fizică Teoretică şi
Tehnologică al Facultăţii de Ştiinţe din Cluj, iar în
octombrie a aceluiaşi an director al acestui institut.
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În ianuarie 1920 se constituie la Cluj
prima şcoală românească de fizică teoretică, şcoală
pe care o conduce timp de peste trei decenii. În
aceeaşi perioadă schimbă numele institutului în
"Institutul de Fizică Teoretică şi Aplicată". La acest
institut, în accepţiunea actuală catedră, predă
cursurile de "Electricitate şi magnetism" şi "Acustică
şi optică". Aşa cum rezultă şi din Arhivele
Universităţii, în perioada interbelică depune un efort
considerabil pentru organizarea şi dotarea bibliotecii
şi a laboratoarelor de fizică.
În anul 1923 împreună cu un grup de colegi
construieşte primul aparat de radio care s-a auzit la
Cluj.
În acelaşi an, tânărul absolvent Herman
Oberth solicită susţinerea examenului de diplomă la
Facultatea de Ştiinţe din Cluj, după refuzul
Universităţii din Heidelberg. Apreciind conţinutul
original al lucrării, Augustin Maior recomandă
susţinerea ei şi, la 28 mai 1923, comisia de
examinare îi acordă Diploma de profesor de fizică şi
matematică celui care avea să fie recunoscut drept
"părintele cosmonauticii".
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În 1929, Augustin Maior este numit decan
al Facultăţii de Ştiinţe din Cluj, funcţie pe care o va
mai deţine şi în anul 1946. În 1930 este decorat cu
medalia "Răsplata muncii pentru învăţământ"-clasa
I-a şi este numit membru al Ordinului Coroana
României în grad de comandor. În 1937 este ales
membru titular al Academiei de Ştiinţe din România.
Într-o perioadă de tristă amintire, când,
datorită verticalităţii lui, profesorul Augustin Maior
a fost îndepărtat din structurile academice şi
universitare, Louis de Broglie, fondatorul mecanicii
cuantice şi laureat al premiului Nobel, susţine în
şedinţa din 19 iunie 1950 a Academiei Franceze de
Ştiinţe, lucrarea lui Augustin Maior intitulată
"Câmpul gravific şi magnetismul". Este cea mai
convingătoare recunoaştere de care a avut parte
fizicianul Augustin Maior.
La 3 octombrie 1963 se stinge din viaţă la
vârsta de 81 de ani.
Sursa:
http://phys.ubbcluj.ro/despre/Augustin%20Maior/a
m.html

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

394

Momente dificile. Confuzie. Emoţii puternice. Duritate. Relaţii complicate. Acuză mediul de
impuritate. Consum. Împlinirea familiei. Au nevoie de soluţii personalizate. Detaşarea privită ca un
medicament universal. Sprijinul familiei este esenţial. Complicaţii materiale. Ies la rampă. Tulbură
anturajul. Gesturi imprudente. Emoţiile pozitive devin catalizatori ai reuşitelor sociale. Efort.
Selecţiile duc la sporirea puterii personale. Transformare. Eficienţa este judecată după intensitatea
liniştii. Se fac ostentativ comparaţii cu 2013.
În 2014 fecioarele vor trece prin momente destul de dificile în ceea ce priveşte partea
emoţională, abuzul de putere sau în privința gestionării unei victorii pe care au comportat-o în 2013.
Fecioarele care sunt ambiţioase, care ţintesc spre o realizare profesională, au avut parte în 2013 de
modificări spectaculoase de situaţie, de ieşire la rampă sau de evidenţiere a personalităţii. Lilith, o
bună parte din 2013, le-a trecut pe casa protectorilor şi aceştia s-au revoltat împotriva celor care ar
fi trebuit să-i protejeze sau să-i evidenţieze într-un anumit mediu. Dacă au ieşit victorioşi, atunci
2014 îi va transforma pe aceştia în duşmani redutabili care vor leza din umbră puterea de influenţă a
fecioarelor.
2014 le va leza, cel puţin jumătate de an, axa relaţiilor, axa afectivităţii, a iubirii primite,
fiind puse în situaţia de a trăi într-un mediu vicios sau de a considera că mediul în care trăiesc nu
este propice pentru dezvoltarea lor şi atunci se vor revolta. Revolta fecioarelor în 2014 este una care
se întoarce împotriva lor. Cu cât vor protesta mai mult, cu atât se vor consuma mai mult, iar
consumul fecioarelor înseamnă deopotrivă şi bani mai puţini, şi energie mai puţină, dar şi sănătate
afectată.
Trecerea lui Marte pe casa strictelor necesităţi o bună bucată de vreme şi parcurgând şi o
perioadă de două luni şi jumătate de retrogradare prin Balanţă, le pune fecioarelor la încercare
patrimoniul. Vor pierde bani, dar de partea cealaltă vor câştiga şi nu se vor simţi bine cu aceste
fluctuaţii financiare, nu vor şti până la urmă cât câştigă, cât cheltuiesc şi care este rostul acestor
instabilităţi. Relaţia maleficilor Uranus şi Pluton, prin împlinirea în continuare a careului pe care-l
formează de ceva vreme, se realizează pentru fecioare din case de putere, din casele V-VIII, iar asta
înseamnă că ar putea să se gândească la sporirea numărului membrilor familiei, la căsătorie, la
relaţii care să le împlinească din punct de vedere afectiv sau care să le confere un anume grad de
satisfacţie.
Satisfacţia fecioarelor vine însă numai atunci când scapă de tensiune, când nu se mai
îngrijorează pentru lucruri mărunte, când reuşesc să privească problema din afara ei sau, mai mult,
când reuşesc să obţină o viziune de ansamblu. Această viziune de ansamblu este pentru fecioare
ipostaza care le echilibrează, însă în 2014 va fi şi punctul cel mai dureros, punctul nevralgic,
elementul la care vor face apel doar fiinţele care dispun de un anumit grad de înţelegere sau care se
separă de plăcerea de a străluci ori de a impresiona auditoriul cu realizări, cu cunoştinţe, cu
priceperi și de a considera că statutul social reprezintă nivelul sau gradul de cunoaştere.
Dacă în 2014 fecioarele nu se vor sprijini pe imaginea socială, pe profesie, ci se vor sprijini
pe partenerul de viaţă, pe iubit, pe iubită, pe soţie sau pe soţ, pe familia pe care şi-o construieşte
prin liber consimţământ, atunci ar putea să depăşească o mare parte din complicaţiile care vin spre
ele acum şi să se pregătească pentru agresiunea pe care trebuie să o înfrunte, mai mult prin ceea ce
intuiesc, prin lucrurile pe care le simt, decât prin ceea ce va fi evident, începând cu martie, până în
noiembrie când Lilith le va trece pe casa lucrurilor ascunse. Vom vedea în 2014 că se vor teme şi de
umbra lor, aducând pe lângă problemele de putere pe care le-au traversat în 2013 şi probleme
materiale, griji exagerate sau inutile, probleme cu sănătatea sau mai exact probleme cu
autocontrolul care duc spre epuizarea fiinţei.
În noiembrie, când au crezut că au scăpat de probleme, Lilith le va trece pe semnul lor şi
atunci vom vedea fecioare care ies la rampă, care ridică tonul, care tulbură mediul ambiant, care le
fac probleme colegilor de serviciu, nu pentru că asta urmăresc, pentru că, în general, fecioarele,
având inhibiţia integrată în caracter, sunt fiinţe paşnice însă dispun de o ambiţie vie care le
motivează să facă gesturi imprudente care le transformă din pisici blânde în adevărate fiare.
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Există şi lucruri bune care vin din toate aceste probleme sociale şi acestea se adresează
fecioarelor care au un anumit grad de înţelegere, care privesc viaţa şi prin valorile sale spirituale şi
care pun lângă ambiţiile lor şi puţin suflet, şi puţină dăruire, şi puţină dragoste. Aceste fiinţe vor lua
contact în 2014 cu lucruri neobişnuite, vor avea experienţe remarcabile pe care, din nefericire, nu
vor putea să le împărtăşească celorlalţi pentru că nu le vor înţelege suficient. Aceste experienţe vin
din relaţia de trigon dintre Lilith şi Uranus care leagă două case de finalitate, urmând ca aceste
experiențe să poată fi puse în aplicare atunci când Saturn le va trece pe casa a IV-a, la finalul anului.
Această ipostază prezintă însă şi ipostaza în care fecioarele par să se întoarcă în sânul familiei, să-şi
revină la forma iniţială, să nu se mai dilate, să nu se mai inflameze, să nu mai strige la toată lumea
că au o viaţă nefericită şi că ele trebuie să muncească mai mult decât alţii pentru ceea ce primesc,
pentru că în realitate, muncesc la fel de mult ca alţii care obţin lucrurile pe care le obţin ei însă, în
plus, se stresează, se îngrijorează, se agită cel puţin de două ori mai mult decât ceilalţi.
Dacă ar avea puterea necesară să selecteze aceste instabilităţi, să mai lase deoparte obsesia
detaliilor, lucrurile mărunte care nu au atât de multă importanță şi să-şi găsească în suflet curajul de
a privi lumea de sus pentru a vedea cât mai mult, nu pentru a se vedea pe sine într-o anumită
poziţie, atunci ar găsi un minim de putere să împărtăşească celorlalţi din experienţele sale şi va fi
ajutată să treacă pe un nivel superior. Această ipostază nu va fi însă presărată pe tot parcursul
anului, ci va fi impulsionată în special în perioada în care Marte, un alt malefic, va trece prin
Săgetător şi va împlini un triunghi regal pe semne de foc şi care se va suprapune în cazul fecioarelor
cu casele de finalitate. Explozia ar putea lua înfăţişarea păsării Pheonix care se transformă dintrodată sau a Babei Dochia care îşi lasă cojoacele şi trece pe un nivel superior. Asta se va petrece în
intervalul 13 septembrie – 26 octombrie când Marte se va afla şi în sextil cu Axa Dragonului care
vine pentru Fecioară cu o importantă schimbare de vibraţie în acest an. Dacă privesc lucrurile prin
caracterul lor esenţial, dacă încearcă să-şi însuşească viziunea de ansamblu, singurul element care le
lipseşte pentru a fi fiinţe cu adevărat puternice, aşa cum se cred sau entităţi complete, atunci
schimbarea produsă de Axa Dragonului, începând cu luna martie, le smulge pe acestea din grijile
materiale şi le ajută să-şi construiască o altfel de viaţă, o viaţă mai liniştită, puternică, una cu mai
puţine boli, cu mai puţine griji, una în care să nu fie interiorizate şi rezervate pentru că se tem sau
pentru că nu cunoşteau în detaliu anturajul în care erau atrase, una pe care să nu o privească cu
ruşine sau cu reţinere, ci cu o voință puternică, liniştită, echilibrată, cu mulţi oameni în jur care să
le hrănească această dorinţă de armonie, de sănătate, de bine.

IANUARIE
Revoltă. Autoritate. Îşi ascund regretele. Refugiu în muncă. Privesc spre viitor cu grijă.
Problemele vin din griji materiale. Disconfort în familie. Motivele de dispută sunt reale. Adaptare.
Exercitarea puterii. Apel la experienţa lui 2013. Înţeleg greşit independența. Au nevoie de
înţelegere. Perspectiva nu îi încurajează. Binele îi echilibrează. Li se cere ceea ce nu pot oferi. Au
nevoie de timp pentru a-şi hrăni obiceiurile sănătoase.
Ianuarie vine pentru fecioare cu plăceri care le amplifică vina, instabilitatea şi pe care,
explorându-le, le depărtează de înţelegerea vieţii. În ianuarie se revoltă împotriva unei autorităţi sau
gândesc la faptul că ar fi momentul să ridice tonul, să-şi găsească un alt mediu, să lase în urmă
trecutul sau să-i aplice acestuia o corecţie. Dacă au regrete pentru ceea ce s-a-ntâmplat în 2013
atunci şi le ascund foarte bine şi, arătând că se preocupă de muncă, de sarcinile profesionale sau
impunându-şi anumite preocupări pentru a-şi distrage atenţia, reuşesc să ascundă acest caracter
antisocial, această revoltă împotriva umilinţelor pe care le-au traversat de-a lungul lui 2013. Este
cazul, încă de pe acum, să privească cu reţinere aceste sentimente, să caute prin toate resursele
necesare să fie rezervate faţă de acest caracter antisocial pentru că toate se întorc împotriva lor.
Venus retrograd de pe casa iubirii dăruite va face în aşa fel încât în ianuarie să li se ceară fecioarelor
ceea ce nu pot da, creându-se astfel un imens gol în vieţile lor pe care vor încerca să-l completeze
prin muncă, prin preocupări profesionale, prin griji, prin timp petrecut cu prietenii sau prin planuri
de viitor marcate de frământări, de ambiţii sau de o responsabilitate socială.
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Nu este cazul să-şi programeze acum, pe Venus retrograd, atât de multe lucruri care să le
umple viaţa personală, ci trebuie pur şi simplu să întoarcă privirea în stânga sau în dreapta, să-şi
caute partenerul de viaţă dacă îl au, dacă sunt într-o relaţie, iar dacă nu, să se preocupe de această
latură a vieţii personale pentru că opoziţia Soarelui cu Jupiter, care se împlineşte chiar la începutul
lunii, ar putea să le aducă echilibrul psihoafectiv şi, în egală măsură, stabilitate socială, dacă
emoţiile sunt canalizate într-un mod echilibrat.
Fecioarele în ianuarie traversează un careu în T pe semne cardinale, cu Marte focar, iar asta
înseamnă că toate problemele lor pornesc de la griji materiale. Nu au bani, nu se simt bine,
sănătatea le dă de furcă şi toate aceste semnale pe care nici nu reuşesc să le încadreze corespunzător
le dau viaţa peste cap. În general, femeile sunt mult mai lezate, pentru că Venus retrograd şi Lilith
se află acum în opoziţie pe axa relaţiilor intime şi tot ce ţine de partea feminină, de sensibilitate, de
asimilare, chiar de o anumită parte a inspiraţiei, le duce pe fecioare într-o zonă în care să se declare
exasperate de mediul ambiant, să nu se mai înţeleagă cu nimeni şi, cu cât această latură complicată
a vieţii lor se intensifică, cu atât mai irascibile să fie sau mai autoritare.
Avându-l pe Saturn în casa a III-a, din octombrie 2012 încoace, fecioarele trăiesc un anume
disconfort pe care ar putea să-l simtă faţă de fraţi, surori sau faţă de sistemul educaţional.
Traversează un conflict pe această latură şi au tendinţa de a pune piciorul în prag, de a se separa, de
a urmări să invoce anumite motive reale de dispută pentru a demonstra că nu li s-a făcut dreptate
sau că sunt îngrădite. Asta înseamnă şi că fecioarele refuză să se adapteze, că au dorit să-şi
împlinească anumite ambiţii și în finalul lui 2012, dar și în 2013, iar acum nu vor să mai renunţe la
ele.
Pe lângă faptul că anumite revendicări au fost împlinite cu succes în 2013, ca şi în 2012, de
altfel, pentru că ele au fost calculate şi au fost urmărite prin ambiţie şi printr-un simţ al detaliului
foarte dezvoltat, în acest an fecioarele sunt invitate să se adapteze mai mult, să privească cu mai
multă flexibilitate mediul educaţional şi să-şi formeze noi obiceiuri care, de această dată, trebuie să
fie mai sănătoase sau în armonie cu grupul de apartenență.
Când vine vorba despre putere sau despre exercitarea puterii față de un anumit mediu, în
special cel al muncii, al profesiei, fecioarele dau dovadă de tărie de caracter, pot să se impună,
pentru că au experienţă, dar şi pentru că au urmărit să-i facă pe cei din jurul lor să înveţe ceva
despre viaţă. Dacă în 2013 fecioarele au fost adevăraţi profesori pentru ceilalţi, dându-le teme
pentru acasă sau pedepsindu-i atunci când nu doresc să se integreze, a sosit momentul ca şi ei să
treacă printr-o parte din limitările pe care le-au provocat celorlalţi. Asta se va întâmpla în special în
a doua parte a lunii ianuarie, după ce Mercur şi Axa Dragonului îşi vor împlini careul lor. Din
fericire sunt protejaţi de un trigon din casa relaţiilor pe care îl trimite către Axa Dragonului, iar asta
înseamnă că o mână a destinului le protejează, au noroc, au şansă, sunt într-o zonă a karmei pozitive
şi o parte din ghinioanele care pe alţii i-au lovit, pe ei îi ocolesc sau rămân în continuare în zona
anturajului, însă nu îi afectează.
În ianuarie fecioarele înţeleg greşit independenţa şi de aceea ar putea trece prin probleme de
cuplu. Refuza să dăruiască ceea ce li se cere, devin o adevărată piatră de încercare pentru partenerul
de viaţă şi chiar vor abuza de această libertate de expresie pentru a pune pe relaţiile intime o
greutate foarte mare. Dacă nu sunt atenţi şi dau prea multă importanţă ambiţiei sociale, dacă nu ţin
cont de faptul că aceste aspiraţii de promovare socială le-au acaparat întregul spectru al gândirii şi
emoţiilor în 2013, anumite fecioare ar putea ajunge la divorţ, separări, să piardă iubirea în care au
investit atât de mult sau de la care au aşteptat atât de mult şi vor fi expulzate într-o colivie unde să
se simtă bine, unde, în sfârşit, datorită spaţiului îngust, ar putea să vadă totul în detaliu. Aceasta ar
putea fi lovitura anului 2013 nu pentru că ar fi foarte intensă sau că ar fi cel mai important
eveniment al anului, ci pentru că le ia pe nepregătite, fiind produs de două planete individuale, de
Venus şi de Marte, care sunt în careu de pe două case care ar fi trebuit să construiască, nu să
distrugă. Retrogradarea lui Venus în ianuarie, în situaţia în care emoţiile sunt puternic încercate în
această lună, sunt supuse instabilităţii sau regresului, le va face pe fecioare drept nişte persoane
irascibile, dar, în acelaşi timp, marii neînţeleşi ai lunii.
Dacă partenerul de viaţă refuză să înţeleagă aceste crize medicale, de personalitate, afective
sau crize sociale, aceştia ajung la separare şi următoarea etapă a separării care ar putea să însemne şi
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desprinderea definitivă, ar fi începând cu martie, începând cu 20 mai când Marte din casa strictelor
necesităţi intra în mers retrograd. Dacă au un partener de viaţă înţelegător, atunci lucrurile vor
funcţiona pe principiul o mână o spală pe cealaltă şi vor reuşi să depăşească acest impas.
Finalul lunii ianuarie le va găsi pe fecioare muncind pentru casă, familie, pentru strictele
nevoi legate de grupul de apartenenţă sau preocupându-se de stabilitatea firmei ori a instituţiei în
care lucrează. Se simt deja obosite de atâta tensiune şi atâta stres de-a lungul lunii ianuarie şi încep
să aibă senzaţii stranii sau anumite resentimente pe care nu reuşesc să le încadreze în modul
adecvat. Se întâmplă pentru că emoţiile nu sunt încadrate pe făgaşul normal şi în continuare
fecioarelor li se cere ceea ce nu pot oferi. Acest lucru este accentuat de faptul că Soarele, intrând
deja în Vărsător, se va afla în careu cu Axa Dragonului şi personalitatea lor va fi în contrast cu ceea
ce anturajul le cere, cu ceea ce destinul le aduce acum spre înfăptuire.
Este important pentru fecioare să înţeleagă că oricât de încărcat le este programul, oricât de
mari le sunt grijile, au neapărată nevoie la finalul acestei luni să-şi rezerve timp pentru solitudine,
pentru interiorizare, pentru odihnă sau pentru o alimentaţie sănătoasă.

FEBRUARIE
Mediere între viaţa de familie şi profesie. Conflicte deschise pe cale verbală. Nu reuşesc să
sensibilizeze anturajul cu problemele personale. Impresia lucrurilor neterminate. Au nevoie de
energie suplimentară. Sunt invitaţi să rezolve ceea ce critică. Luciditate condiţionată de presiunea
grupului. Apel la avantaje. Rezistență dozată. Viziunea de ansamblu este dependentă de părerile
celorlalţi.
În februarie Mercur retrograd le dă de furcă fecioarelor, aducându-le în postura în care să fie
constrânse să facă o mediere între viaţa de familie şi profesie, între raporturile sociale încordate la
vedere şi obligaţiile ori sarcinile profesionale pe care și le impun prin voinţă proprie.
Debutul lunii se va desfăşura într-o oarecare armonie pentru că Mercur şi Capul Dragonului
vor fi în trigon, mediindu-se tendinţa nodurilor prin intermediul trecutului, a pedepsei, a lucrurilor
care au fost rezolvate, împlinite şi care s-au adăugat vieţii personale. Din această cauză o anumită
relaţie cu protectorii se deplasează pentru fecioare spre confort, mulţumire, încântare şi ar putea să
le ofere acestora impresii false despre societate şi anume ceva legat de durabilitatea acestora ori
despre faptul că aceste relaţii pot fi folosite şi pentru demersuri mult mai mari, mai ample sau mai
îndrăzneţe decât cele care s-au consumat până acum.
Dacă până pe 6 februarie fecioarele cad în această plasă, atunci cât a mai rămas din luna
februarie, până la finalul ei, vor fi marcate de frământări, de consum suplimentar, de insatisfacţii ori
de tendinţa de a construi castele de nisip. Retrogradarea lui Mercur pe casa relaţiilor înseamnă
conflicte deschise pe cale verbală în care fecioarele să-şi spună ce simt. Aleg însă să facă acest lucru
în momente foarte nepotrivite pentru că nu interesează pe nimeni ce simt ele şi cât de afectate sunt
de volumul de lucru sau de impactul pe care anturajul îl are asupra vieţii lor, nu interesează pe
nimeni ce sacrifici au făcut şi pentru că la baza acestora au stat ambiţiile personale nu neapărat
constrângeri de ordin social. Pentru că refuză să-şi ţină gura ori să-şi ţină sentimentele în frâu
fecioarele declanşează un adevărat val de nemulţumiri în anturaj, ajungând la conflicte deschise şi
compromiţându-şi planurile pe termen scurt.
Soarele şi Saturn în 11 februarie vor fi în careu, imediat ce Mercur din mersul retrograd şi-a
finalizat un alt trigon pe care-l face cu Capul Dragonului. Asta înseamnă că fecioarele vor avea
impresia lucrurilor neterminate, vor trăi cu senzaţia că nu sunt înţelese, acceptate, că sunt agasate de
lucrurile pe care le-au lăsat în urmă şi se întorc asemenea criminalului la locul faptei pentru a mai
aşeza câteva lucruri după cum gândesc sau simt ori pentru a mai reproşa ceva partenerilor de dialog
ori partenerilor sociali cu care s-au implicat în aceste demersuri.
Este de la sine înţeles că lucrurile acestea nu sunt privite de ochi buni de anturaj, iar asta
înseamnă că lucrurile care sunt preferate anturajului primesc din partea acestuia un refuz puternic,
iar fecioarele în loc să fie persoanele care să verifice orice ca să corecteze greşelile celorlalţi, se
transforma începând cu 13 februarie în cei care le rezolva implicit. Nu este cazul să facă
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recomandări acum pentru că ele se întorc drept sarcini de serviciu. Mijlocul lunii februarie va fi
destul de încărcat pentru fecioare pentru că vor sporirea vitalităţii, uşoarea redresare a stării de
vitalitate pe care o traversează în această perioadă şi pentru că Soarele se află în trigon cu Marte,
dar şi pentru că vor traversa o Lună plină pe axa Leu-Vărsător îi va îndemna pe membrii grupului
de apartenenţă să solicite fecioarele să îndeplinească lucrurile pe care le critică.
Având guvernatorul semnului lor în mers retrograd, nu vor înţelege că aceste lucruri îi
împovărează, îi păcălesc ori îi bruschează, ci vor fi din nou orbite de ambiţie sau consumate prea
tare de bucuria unei victorii pe care o vor proiecta tot timpul în viitor.
S-ar putea ca o parte din fecioarele care sunt înzestrate cu un simţ spiritual să înţeleagă
faptul că sunt compromise prin criticile pe care le-au lansat ori că au greşit punând o greutate prea
mare pe anturaj ori încercând să-l manipuleze pe acestă pentru a-i îndeplini anumite aspiraţii sau
ambiţii. Vor avea un moment de luciditate în 19 februarie când Mercur, aflat în mers retrograd, va
împlini un careu cu Saturn. Momentul acesta este unul de maximă neplăcere pentru fecioare pentru
că le aduce și probleme de concentrare şi greutăţi la serviciu, dar şi o anume limitare sau neputinţă
în a se separa de lucrurile pe care doresc din nou să le reediteze.
Prin careul pe care Mercur îl face la Saturn fecioarele fac apel la avantajele pe care le-au
avut începând din octombrie încoace cu Saturn în casa educaţiei primare. Au fost un cui în talpa
pentru cei din mediul de provenienţă, au fost ascultate atunci când au ridicat tonul, atunci când au
criticat sau atunci când au dorit să pedepsească pe cineva şi acolo unde am avut de-a face cu
fecioare superioare, am putut vedea şi victorii în plan social sau în plan personal. Acum însă
fecioarele sunt sancţionate pe nişte lucruri minore, pe detalii, dar le sunt puse în spate şi anumite
gesturi iresponsabile pe care le-au făcut în 2013. De aceea greutatea lor le va fi mult prea mare, de
aceea luciditatea ar putea să sporească durerea sau nemulţumirea fecioarelor și sunt avertizate că
momentul 19 februarie va veni spre ei cu un puternic efort. Din nefericire, impactul va fi mai
puternic la nivel emoţional pentru că fecioarele sunt persoane care-şi dozează bine rezistența şi pot
să trăiască în condiţii grele dacă au pentru ce.
După ce Soarele le va trece în Peşti, după 18 februarie, s-ar putea ca aceste lucruri să lanseze
către fecioare semnale pozitive. Adică această să fie ultima etapă de îndurare sau să e bucure că în
sfârşit că au aflat anumite lucruri din anturaj care au fost ascunse sau la care nu au avut acces din
motive obiective. Se bucură că ştiu care le sunt duşmanii în grupul de apartenenţă, duşmani la
serviciu sau că nu sunt atât de simpatizaţi pe cât au crezut ori că forţa celor care sunt declaraţi
împotriva lor din octombrie 2012 este mult mai mare decât au anticipat şi deci este cazul să se
pregătească pentru mai mult.
Dacă nu se lasă în voia acestei
înţelegeri speciale, finalul lui februarie,
adică în special în ziua de 26, când
Jupiter şi Uranus îşi vor împlini careul
lor, fecioarele vor avea probleme cu
autoritatea, probleme de concepţie sau
de retribuire a unui bun. Pierd un
privilegiu pe care l-au primit în mod
abuziv sau prin luptă nedreaptă, acolo
unde a fost cazul, ori riscă să intre într-o
zona unde să nu se bucure de ceea ce au
câştigat. Evident, condiţia ridicării
nivelului de conştiinţă sau a extinderii
câmpului de înţelegere este una urgenţă pentru că în februarie fecioarele lucrează mult cu mintea şi
dau viaţa conceptului Acolo unde le este puterea, acolo le stă şi slăbiciunea. Ele trebuie să
înţeleagă că în februarie viziunea de ansamblu le este dependentă de părerile celorlalţi şi dacă îşi
selectează mediul de provenienţă, dacă îşi folosesc diferitele conflicte pentru a-şi spori tăria de
caracter, pentru a se motiva pe o linie pozitivă, atunci vor reuşi să treacă peste aceste neajunsuri şi
vor fi protejate de o mână nevăzută a destinului din calea acestor pierderi dureroase.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

399

MARTIE
Revenire la normalitate. Adevărul este privit cu reţinere. Complicaţii. Acuzaţii nefondate.
Aşteptări prea mari. Libertate de expresie folosită greşit. Terapie. Analiză. Judecată. Avantaj prin
susţinere. Detaşare. Indiferenţa le ajută. Întoarcere spre credinţă. Obiceiuri bizare. Mobilizare
pozitivă. Intimitatea sperie. Parteneriate misterioase. Reperele morale înnobilează şi atenuează din
nemulţumire.
Revenirea lui Mercur din mersul retrograd înseamnă pentru fecioare revenirea la
normalitate. Lucrurile acestea sunt revigorante pentru acest semn zodiacal şi ar putea să-i aducă din
nou în postura de privilegiaţi ai sorţii, adică sa se implice din nou în tot felul de activităţi care să
producă tot felul de schimbări de situaţii. În realitate, lucrurile merg în altă direcţie pentru că Marte,
chiar din prima zi a lunii martie, intră în mers retrograd până pe 20 mai şi îi constrâng să privească
adevărul din jur cu multă reţinere. De asemenea, martie este pentru fecioare luna în care Lilith le
intră pe casa a XII-a a lucrurilor ascunse și dacă până acum cei care le opuneau rezistență, care a ar
fi trebuit să facă parte din categoria prietenilor, a protectorilor, au avut cu fecioarele un conflict
deschis, încercând să le corecteze anumite elemente de comportament ori să le ajute să depăşească
un anume impas, acum, când Lilith le va trece pe casa a XII-a, acestea nu mai doresc să ia parte la
ceea ce le li se întâmplă fecioarelor. Lucrurile se complică pentru că Saturn din 2 martie va intra şi
el în mers retrograd, ci nu oricum, ci în aceeaşi zi în care Venus şi Marte îşi împlinesc din nou
careul lor, de această dată cu Marte retrograd. Răscolesc lucrurile care trebuiesc lăsate în trecut, se
implică în tot felul de evenimente sociale care ar trebui lăsate pe seama altora sau care nu trebuie
privite din nou cu dorinţa de a fi modelate, corectate ori, mai rău, nu trebuie învinuiţi, iar oamenii
pentru nişte lucruri pentru care au mai fost pedepsiţi în trecut.
În luna martie, nativii acestei zodii vor trăi cu senzaţia că în fiecare zi trebuie să se întâmple
ceva sau aşteaptă ca ziua de mâine să le aducă lucruri noi, schimbări de situaţie, relaţii noi, să se
trezească dintr-odată dimineaţa că duc o viaţă liniştită şi fără probleme. Unii chiar vor crede toată
luna acest lucru, alţii, începând cu 6 martie, când Jupiter îşi va reveni din mersul retrograd. Venus şi
Lilith din 6 martie îşi împlinesc o opoziţie, imediat ce Venus a intrat pe Vărsător. Asta înseamnă că
fecioarele nu mai au încredere în prieteni, în dragostei şi consideră că libertatea de expresie ar putea
fi folosită împotriva lor. În luna martie fecioarele sunt constrânse să muncească mai mult şi, în mod
surprinzător, sunt constrânse să spună că o fac de plăcere. Opoziţia lui Lilith cu Venus de pe axa
bolilor şi a limitărilor le trimite pe fecioare la terapie sau se prezintă în faţa unui judecător care
trebuie să analizeze toate ipostazele prin care a trecut fecioara în 2013 pentru a evalua dacă
nemulţumirea ei de acum este reală sau nu, dacă trebuie sau nu să îndeplinească aceste sarcini sau
dacă au cu adevărat nevoie de ajutor. Dacă luăm în calcul şi faptul că martie este luna în care Axa
Dragonului îşi schimbă poziţia, trece de la Taur-Scorpion pe Berbec-Balanță, atunci înţelegem că sar putea în martie ca fecioarele să se confrunte cu un verdict nefericit, să aiba cu adevărat nevoie de
ajutor, dar să nu-l primească, să fie la ananghie, dar să nu găsească în jur persoanele potrivite care
să le ajute. Asta se întâmplă pentru tot anului 2013, dar şi în primele două luni ale lui 2014 au
strigat invocând tot felul de probleme care nu au fost chiar aşa cum le-au prezentat ele. Acum, când
problemele sunt periculoase, lovite de minciună, de greşeli iremediabile sau sunt marcaţi de un
anume ghinion, nu au cum să fie ajutaţi şi încep încet, încet să pună la îndoială seriozitatea
colaboratorilor.
Din 18 martie de când Mercur le va intra în casa parteneriatelor vor fi mai puţin ataşaţi de
aceste probleme complicate, vor reuşi să fie mai indiferenţi, încercând să găsească acea cale de
mijloc, îmbinând latura spirituală cu cea materială, ţinând post, rugându-se mai mult, frecventând
lăcaşurile de cult sau considerând că a sosit momentul să mai facă şi fapte bune, pentru că, după
cum constată acum, orice lucru rău li se întoarce.
Această întoarcere spre credinţă se face din teamă, din reţinere, dintr-un disconfort interior
şi în absenţa iubirii nu vor face decât să dea de alte probleme. Ajunşi în acest segment delicat al
existenţei îşi vor transfera obsesia detalii a metodelor, a regulilor, a procedurii, a lucrurilor în nou
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segment. Considerând că numai la ora 12 noapte trebuie să se roage cineva pentru o anume
probleme gravă, postul negru se ţine până când apune Soarele ș.a.m.d. Aceste reguli devin
apăsătoare pentru anturaj, însă pentru acest nativ devin o sursă de confort sau o modalitate prin care
să iasă din criză. Unii chiar vor obţine rezultate, mai ales dacă s-au mai ocupat de lucrurile acestea
însă asta se întâmplă pentru că reuşesc să-şi mobilizeze acea energie pe care ar fi folosit-o
dizarmonic, disproporţionat sau agresiv în societate către latura morală. Femeile sunt mult mai
avantajate în această perioadă pentru că se pare că pot dovedi mai multă flexibilitate, mai multă
independenţă adică vor dispune de instrumentele necesare pentru a folosi cum se cuvine această
energie.
În realitate, fecioarele sunt marcate de un dialog interior epuizant. Se tem de toate lucrurile
pe care nu le văd şi intrarea lui Lilith în casa a XII-a le va aduce şi confirmări în sensul acesta. Din
22 martie când Axa Dragonului se mută de pe Taur-Scorpion pe Berbec-Balanţă, relaţiile vor
deveni complicate şi fecioarele se vor orienta către cei care le asigură un trai decent sau către acele
relaţii din care se pot alege cu ceva. Până şi lăcaşurile de cult, pentru cei care sunt preocupați de
această latura a vieţii vor fi alese în funcţie de câte minuni au fost făcute acolo, ce har are preotul
sau cât de mult lume se duce la slujba.
Ceea ce ţine de intimitate, de singurătate, de izolare, de solitudine le sperie pe fecioare în
această lună şi vor să umple aceste goluri cu realizări ale celorlalţi, cu o cunoaştere spirituală
susținută prin explicaţie, prin regulă, prin metodă, adică printr-un probatoriu.
Este posibil ca o parte dintre nativii acestei zodii să aibă parte în martie de întâlniri
remarcabile, de a evenimente impresionante acestea care să le transforme viaţa sau să îi pună pe
gânduri referitor la mersul lucrurilor, la ceea ce este esenţial în această viaţă sau dacă este sau nu
important să meargă mai departe cu profesia pe care şi-au ales-o.
Finalul lunii este marcat de două conjuncţii Uranus-Junon şi Mercur-Chiron care se
realizează în casele a VIII-a şi respectiv casa a VII-a, legând în felul acesta parteneriatele pe baza
unui mister, pe baza lucrurilor ascunse, a lucrurilor esenţiale sau a profunzimii spirituale. Cei care
se depărtează de credinţă, de forţa gândului, de puritatea sufletească, de moralitate, de toate aceste
reguli care dau sens unei vieţi sublime, vor îmbrăţişa caracterul fatalist şi vor considera că este
importantă spiritualitatea, credinţa, puritatea sufletului, este important postul şi rugăciunea, însă
doar pentru alții.
În felul acesta fecioara, la sfârşitul lunii martie, dacă nu are un reper moral care să o
echilibreze din punct de vedere psihoemoţionali, va primi careul lui Venus cu Saturn ca pe o
resemnare şi va munci în continuare pentru ceilalţi, se va preocupa de sarcinile de serviciu, va face
totul în virtutea inerţiei, dar nu va avea nicio satisfacţie din asta, considerând că aşa îi este dat ei să
trăiască cu puţin, în sărăcie, în stres, în tensiune sau aşa cum a gândit tot anul 2013 pentru aceleaşi
lucruri pe care alţii le obţin uşor ea trebuie să muncească de două sau de trei ori mai mult

APRILIE
Este necesară dovada profunzimilor sufleteşti. Roluri duplicitare. Complicaţii legate de
drumuri. Depind mult de ceilalţi. Preiau din norocul celorlalţi. Nesiguranţă. Criză relaţională.
Dorinţe împlinite. Se face apel la o prudenţă mai veche. Încercare pe bunele intenţii. Apel la bun
simţ. Războiul care apare acum va dura. Curaj. Dacă se ţin departe de mândrie vor fi date de
exemple pozitive. Nostalgii. Primesc o plată. Este momentul să dăruiască din binele pe care îl
deţin.
În aprilie fecioarele sunt invitate să facă dovada profunzimii sufleteşti, a cunoştinţelor pe
care le-au acumulat în luna anterioară. În continuare se află Marte pe casa a II-a, în mers retrograd,
care în această lună se va opune lui Uranus, dar luna aprilie pentru ele devine importantă pentru că
le pune în fața unor abuzuri care ar putea să fie îndreptate împotriva lor. Nu este încă hotărât chiar
de la începutul lunii ce rol vor avea fecioarele, însă le va fi indicat, chiar în preajma mijlocului lunii,
dacă sunt victime sau torţionari.
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În aprilie Jupiter şi Pluton vor fi în opoziţie şi acestea două vor construi împreună cu Uranus
un careu în T pe semne cardinale, la un moment dat şi Marte se alătură în mers retrograd acestei
configuraţii construind o cruce cosmică pe semne cardinale. Fecioarele devin instabile, îşi fac griji
pentru tot ceea ce până acum a însemnat stabilitate şi sunt pe punctul să renunţe la un bun sau să
amâne definitivarea acestora pentru că se simt neputincioase. În realitate, în aprilie ele trebuie să
facă dovada iertării, a profunzimii sufleteşti şi asta chiar din prima zi, de când Soarele şi Jupiter vor
fi în careu. Nesiguranţa le va urmări la tot pasul, fie prin evenimentele neprevăzute, fie prin anumite
situaţii incerte ce apar la drumuri, ce vin prin intermediul tehnicilor moderne, email-uri, apeluri
telefonice stranii, fie că un bun la care au ţinut foarte mult şi pe care s-au bazat, care, în plus, mai
are şi o valoare sentimentală, se strică.
Vor realiza, chiar din 5 aprilie, că depind mult de ceilalţi şi dacă nu au avut talentul, intuiţia
sau inspiraţia să se înconjoare de oameni care să-i ajute în martie, în aprilie se vor trezi singuri în
fața unor probleme pe care să nu fie pregătite să le abordeze. În felul acesta, devin victime.
Dacă s-au înconjurat de oameni, dar nu au avut măsura în a-i implica în demersurile proprii,
dezvolta în special în a doua decadă a lunii aprilie comportamente greşite, ceea ce este presiune
mare pentru fecioară, se transferă pe comunitate şi atunci apar discontinuităţi sau fecioara va
menţine o anume tensiune afişând faptul că este foarte serioasă în munca sa, că nu se abate de la
planul pe care l-a făcut, că este dedicată profesiei sau foarte serioasă în ceea ce şi-a propus să facă.
în realitate, este foarte mult speriată de perspectiva lucrurilor, de nesiguranţă şi ascunde această
nesiguranţă printr-o tărie de caracter afişată prin negativitate.
Din cauza banilor sau din cauza anumitor nevoi pe care le au fecioarele şi pe care cei din jur
nu le pot satisface întotdeauna s-ar putea ca relaţiile mai delicate să treacă în aprilie printr-o criză.
În cazul fecioarelor care sunt superioare, care au un anume rafinament sufletesc, o puritatea sau o
lumină sufletească aparte, conjuncţia Soarelui cu Junon, care se va împlini în 11 aprilie, îi vă aduce
pe aceştia în postura de a înlocui prieteni vechi cu unii noi. De această dată prietenii noi sunt mai
talentaţi, mai puternici, adică aşa cum îşi doresc fecioarele acum, în această perioadă.
Toate aceste ipostaze vor lua înfăţişarea unor dorinţe împlinite pentru că Soarele şi junon
vor trece peste Coada Dragonului şi lucrurile par să fie desfăşurate după o comandă care a fost dată
la începutul acestui an sau în 2013. Vedem astfel că, în aprilie, în postura de vedete, fecioarele care
au avut viziune în 2013, care şi-au pus la saltea bani albi pentru zile negre şi care nu s-au luptată cu
duşmanii aprigi degeaba, ci au dorit să-şi asigura un viitor stabil şi sigur.
Sunt însă avertizate fecioarele pentru ca în această lună să privească totul cu multă măsură.
Dacă cei din anturaj, asociindu-se cu fecioarele sunt entuziasmaţi văzându-le atât de implicate în
viaţa socială, considerând că au dat peste o comoară, fecioarele trebuie să fie reţinute pentru că în a
doua parte a lunii vor avea de înfruntat acele unghiuri negative între maleficii Uranus şi Pluton, dar
şi opoziţia lui Jupiter cu Pluton. Lucrurile nu sunt aşa cum par la prima vedere, ci ele vin să încerce
puritatea sufletească a fecioarelor sau bunele intenţii. Este important să se facă apel la un anume
patrimoniu educaţional, adică acel set de reguli încadrat în denumirea generică de bun simţ.
Dacă nu vor da dovadă de aceste calităţi, aceste crize în relaţii, care par mici discuţii în
contradictoriu sau dispute care se sting uşor se vor transforma în mânii intense care-i afectează în
planul relaţiilor intime sau în relaţiile sociale. Războiul care se declară în aprilie va dura mult şi le
va mobiliza mult pe fecioare într-o direcţie periculoasă. Vor fi pe baza acestui război obligate să
facă sacrificii sau să muncească în condiţii grele de dragul unei prostii de moment.
În cazul fecioarelor care dau dovadă de rafinament sau de puritate sufletească această cruce
cosmică pe semne cardinale le aduce curajul pe care nu l-au avut niciodată. Pornind de la motivaţii
de factură materială sau de la o anumită grijă pentru ziua de mâine, în plus considerând că a şi sosit
momentul să se ocupe de lucrurile acestea, fecioarele îndrăznesc să investească în oameni, în
colaborări, în profesii, primesc drepturi la care nu au visat niciodată şi se descurcă de minune
folosindu-le.
Din 23 aprilie, când Marte va trece în Taur, vor fi şi inspirate, vor comunica simplu, uşor,
vor avea cuvintele la ei şi vor impresiona auditoriul cu tot ceea ce-şi amintesc, cu tot ceea ce au
învăţat, cu moştenirea pe care o au, iar fecioarele se vor simţi bine fiind în centrul atenției, că doar
aceasta este una din trăsăturile lor de caracter. Aceste persoane vor fi fiinţele care vor ridica
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standardul de lucru, fiinţele care vor arăta iertare acolo unde este cazul sau vor pune o mare greutate
pe misiunea, pe fiinţele care preferă să înlocuiască efortul personal cu tehnologia, cu făţărnicia, cu
acele direcţii pe care societatea de consum le presară la picioare din abundenţă. Mergând pe această
linie şi ţinându-se departe de mândrie sau de acea atitudine greşită care îi îndeamnă pe unii oameni
să-şi revendice meritele celorlalţi, fecioarele vor fi un adevărat exemplu în a doua parte a lunii
aprilie pentru ceilalţi. Vor fi însă şi alţi reprezentanţi ai acestui semn zodiacal care vor arăta spre
finalul lui aprilie pofte stranii, neobişnuite sau o totală lipsă de ordine, de precizie pentru că vor fi
dominate de nostalgii, de dorinţe pe care nu şi le-au putut îndeplini sau de un sentimentalism
straniu. Aceştia se vor gândi că au în jurul lor prieteni doar pentru a fi ajutați şi nu vor face ei
sacrificii sau nu se vor preocupa ei să ajute pe ceilalţi, ci îşi vor construi probleme care să fie
rezolvate de cei din jur.
Dacă au în jur persoane care dăruiesc uşor sau care caută să se exprime în modul acesta vor
traversa acest impas cu brio şi vor primi din partea acestora toată înţelegerea de care au nevoie, însă
aceste fiinţe lașe, care se vor dovedi anumite fecioare la final de aprilie, nu trebuie să considere că
această schimbare de situaţie este pe termen lung. Ceea ce vine spre ei la final de aprilie este de
scurtă durată pentru că ulciorul nu merge de multe ori la apă. Fecioarele care vor înţelege că a sosit
momentul să dăruiască din lucrurile bune pe care le au, pe care le deţin vor fi adevăratele fiinţe
pozitive din comunitate la finalul lui aprilie.

MAI
Schimbare. Clarificări de factură materială. Munca devine o problemă. Se invocă
dreptatea. Se încing spiritele. Avantaj. Câştigul personală duc spre dreptăţi care limitează. Egoism.
Explicaţiile solicitate dor. Nu le este respectată munca. Respectul primit este un efect al
condescendenței afişată anterior. Se abuzează de putere. Se depăşeşte o nemulţumire. Duritate prin
adevăr. Aspiraţii sociale noi. Merite pe baza eforturilor anterioare.
Luna mai vine pentru fecioare cu o nouă schimbare de situaţie. Deviza generală acestei luni
(limpezirea lucrurilor) se realizează prin clarificări de factură materială. În această lună Marte îşi
revine din mersul retrograd şi se împrieteneşte cu Lilith (împlineşte un sextil) cea care va media
opoziţia pe care Marte şi Uranus o vor împlini. Venus i se alătură lui Uranus şi medierea pe care
Lilith o face din casa XII-a le aduce pe fecioare în ipostaze cu totul neobişnuite, acest caracter
neobişnuit al situaţiilor nu trebuie să fie benefic, surprinzător prin şansă, noroc, prin oportunitate, ci
şi prin distrugere sau prin anumite lucruri pe care le afla despre anturajul în care activează. Munca
devine o problemă pentru că în special în primele 20 de zile, adică pe finalul retrogradări lui Marte
în Balanţă fecioarele vor avea impresia că nu mai pot munci chiar atât de mult, că au nevoie să fie
ajutate de cineva, au nevoie de un suport legal pe ceea ce fac, nu mai pot să lucreze în continuare în
tensiune, în stres ori cu grijă zilei de mâine.
Este adevărat că acum în această lună când spun că nu mai pot munci, de fapt pot cel mai
mult şi acest contrast ar putea să transforme fecioarele în fiinţe neserioase, doar pentru cei care au
un spirit de observație foarte dezvoltat sau care se bazează prea mult pe un avantaj venit din partea
fecioarelor. Fecioarele nu mai vor să facă ore suplimentare, nu mai vor să muncească gratuit, au
nevoie să li se facă dreptate, să li se plătească tot ceea ce au muncit şi aceasta este condiţia pe care o
pun ca să meargă mai departe. În realitate, prin această atitudine, prin această dreptate abuzivă, prin
acest motiv pe care îl invocă acum nu fac decât să încingă şi mai mult spiritele, să-i enerveze şi mai
mult pe ceilalţi ori să-şi facă şi mai mult duşmani pe care să nu-i poată dovedi de cât cu un ajutor
venit din afară. De această dată ajutorul este condiţionat pentru că Jupiter este în continuare în
opoziţie cu Pluton şi li se cere fecioarelor nonatașament sau să dăruiască ceea ce primesc sau măcar
parţial pentru a ajuta şi pe alţii şi a arăta că aceasta afinitate pe baza nevoilor, care i-a împins către
aceste ipostaze sau avantaje nu înseamnă doar avantaj personal, ci înseamnă avantaj şi pentru cei
cu care s-au asociat.
Cu alte cuvinte, o mână o spală pe cealaltă, însă nu toate fecioarele vor dori să se implice în
direcţia aceasta. Unele fecioare vor fi recalcitrante, se vor gândi mai mult la câştigul personal şi vor
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număra toţi banii pe care-i primesc, refuzând să accepte că trebui din ceea ce au primit să dea și
celorlalţi.
În felul acesta, trecerea Soarelui prin casa a IX-a îi aduce în faţa unor dreptăţi care îi
limitează şi mai mult. Va trebui să las lucrurile în voia lor, să fie flexibili, să nu impună o
modalitate de plată acum, când Luna predispune la altceva, pentru că în caz contrar vor primi întradevăr ceea ce se poate oferi acum, nu adevărata retribuţie pentru munca depusă. Asistăm astfel la
un proces de desconsiderare a rezultatelor muncii printr-o gafa monumentală motivaţiile care le sunt
aruncate în fața fecioarelor sunt necuviincioase, dar ele nu pot comenta pentru că doar atât pot
primi.
Dacă nu au dat dovadă de mult bun simț, dacă nu au fost cuviincioase față de anturaj, dacă
au pus o greutate prea mare pe acesta considerând că au îndrăzneala, au puterea necesară, atunci în
a doua decadă a lunii mari fecioarele vor observa că le va scădea randamentul. Dacă au în jur
oameni care i-au respectat, aceştia le va întorc respectul şi ajutorul necesar şi careul lui Mercur cu
Neptun care se va împlini în 11 mai va fi depăşit cu mare uşurinţă pentru că anturajul le va prelua
acestora din sarcini, cineva din familie se va oferi să ajute sau un prieten apropiat îi va face
fecioarei temele în locul ei.
Chiron se află în continuare pe casa parteneriatelor şi este important o corectă inserţie
socială ca fecioarele să ţine cont de părerile celorlalţi. Aceasta este moneda de schimb pe care o
oferă pentru că Venus va fi în conjuncţie cu Uranus pe casa a VIII-a şi riscul să abuzeze de puterea
este unul foarte mare, aproape că nici nu-şi dau seama când ridică tonul său când pretind cu lux de
amănunte anumite beneficii. Dacă ţin cont de părerile celorlalţi, dacă urmăresc reacţiile lor, dacă
sunt la curent cu ceea ce pot şi ceea ce nu pot face, atunci fecioarele vor traversa a doua decadă a
lunii mai cu mai puţine probleme, cu mai puţini duşmani sau în acelaşi mod în care au fost la
începutul lunii mai, cu aceeaşi oameni şi cu acelaşi probleme, nu mai multe probleme şi mai puţini
oameni.
Revenirea lui Marte la mersul direct din 20 mai aduce fecioarelor un nou tonus. Sunt în stare
să decidă pentru vieţile lor, nu mai depind foarte mult de un rest, de o retribuţie, de o plată, de un
bun pe care-l tot aşteaptă, au timpul necesar şi este suficient doar să se gândească un pic la
perspectivăs, la relaţii, la calitatea asociaţilor ca să o ia pe un nou drum. Vor putea să fie din nou
obiective şi vor judeca anturajul după faptele sale reuşind să depăşească astfel o nemulţumire pe
care o au faţă de o anumită persoană din anturaj sau faţă de mediul de apartenenţă. Este adevărat că
fecioarele calculând şi cuantificând totul vor considera că au pierdut timp important, îşi vor face
procese de conştiinţă sau vor stabili care este adevăratul vinovat pentru care starea sa de sănătatea a
fost şubrezită vine se face răspunzator că în societate are o imagine proastă. Oricât de obiective şi
de pozitive ar fi fecioarele la finalul lunii mai îi vor învinui pe cei vinovaţi de lucrurile pe care le-au
făcut. Nu vor ierta, le vor scoate la lumină, le vor arăta celorlalți şi în felul acesta duc la îndeplinire
deviza lunii mari şi anume limpezirea lucrurilor”.
Odată cu trecerea Soarelui în Gemeni, care se va produce
pe 21 mai, fecioarele vor avea aspiraţii sociale noi. De această
dată ele vor fi susţinute de anumite clarificări pe care le-au făcut
în primele două decade ale lunii. Saturn se află în continuare în
mers retrograd prin casa comunicării şi trecerea Soarelui pe casa
a X-a a demnităţii sociale le scapă pe fecioare de obsesia
dreptăţii. Abia acum văd că nici măcar nu le este foarte clar cât
de vinovaţi sunt cei din jur ori înclină să le acorde anumite circumstanţe atenuante, vor părea
înţelegătoare, vor arăta celorlalţi că pot ierta, că pot depăşi un anumit impas, că nu strigă toată ziua
şi nu îşi trăiesc toată viaţa prin pesimism sau explozii temperamentale. Împăcându-se cu această
idee, fecioarele vor reuşi să vadă lumina de la capătul tunelului. Deocamdată nu au ajuns la finalul
unor probleme cu care s-au confruntat şi în 2013, însă ceea ce văd le încurajează şi le ajută pentru
că pe 26 mai Venus trece prin Coada Dragonului şi le aduce din trecut merite pe baza efortului sau
rezultate obţinute în urma derulării unor demersuri importante pentru imaginea, statutul sau cariera
lor.
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IUNIE
Confruntare. Problemele vin din viziune. Drumurile devin prioritare. Intrigi. Subminare.
Sunt puse la îndoială bunele intenţii ale colaboratorilor. Înfruntarea unor obstacole pentru că se
răzgândesc des. Relaţia cu familia devine prioritară. Munca este elogiată. Lucrurile se simplifică
prin efort. Mândrie. Tărie de caracter. Este nevoie să-şi diminueze dorinţa spre spectacol pentru a
nu trezi invidii.
Luna iunie vine spre fecioare cu o nouă confruntare în segmentul comunicării. Cea mai mare
parte din lună Mercur va fi retrograd, însă nu ca în luna februarie, ci implicând alte sectoare de
viaţă, de această dată casa protectorilor şi cea a imaginii sociale. Intră în mers retrograd în Rac pe 7
iunie şi iese din retrogradare la 1 iulie când se află în Gemeni. De asemenea, iunie este şi luna când
Neptun va intra în mers retrograd, iar Junon va trece în Gemeni, pe casa demnităţii sociale ceea ce
va fi de bun augur pentru fecioare, iar Marte se va afla în careu cu octava sa superioară, Pluton.
Problemele acestei luni sunt legate de viziune pe care o au despre viaţă, despre abilităţile
sale practice şi despre uşurinţa cu care sunt înclinaţi să folosească toate posibilităţile pe care le au în
jur pentru a acumula chiar şi dacă nu le este necesar.
Iunie vine cu o greutate aparte în sensul că hrana devine prioritară, apa de asemenea. În
privinţa acestora, primele 7 zile ale lunii nu constituie o probleme importantă pentru fecioare pentru
că Venus şi Neptun vor fi în sextil, iar asta înseamnă că vor fi inspirate să facă diverse alegeri, să-şi
stabilească un drum în viaţă sau pur şi simplu vor avea noroc la drum, din 7 iunie, când Venus va fi
în careu cu Neptun, vor observa că de fapt uşurinţa drumurilor sau alegerilor a fost dată de faptul că
au făcut un compromis. Abia acum realizează ce înseamnă Lilith în casa lucrurilor ascunse, cât de
intense pot fi intrigile venite din partea unor persoane care nu-i simpatizează şi cât de uşor pot fi
subminate fecioarele de aceste persoane pentru că nu li se poate vedea acestora activitatea şi nici nu
pot fi coordonate într-o direcţie avantajoasă pentru nativii acestei zodii.
În faţa acestor intrigi sau în faţa necunoscutului, fecioarele se tem cu atât mai mult în
această lună când Soarele va avea de împlinit un careu cu Chiron din casa parteneriatelor şi
avându-l şi pe Mercur în mersul retrograd fecioarele pun la îndoială bunele intenţii ale protectorilor
sau ale celor la care au apelat pentru un ajutor sau un sprijin, de aceasta dată dau dovadă de
suprarealism, nu mai au aşteptări pozitive de la nimeni şi se aşteaptă ca evenimentele sociale să
lupte de această dată împotriva siguranţei pe care şi-au păstrat-o de la începutul anului până acum.
La această idee se adaugă şi retrogradarea lui Neptun din casa a VII-a a parteneriatelor, iar asta
înseamnă că dacă fecioarele vor risca să muncească acum pentru cei în care nu au încredere nu vor
face altceva decât să-şi submineze autoritatea ori să hrănească un individ care în viitorul apropiat se
va întoarce împotriva sa, că în celebrul dicton A încălzit şarpele la sân.
În 13 iunie, când Mercur se află în plin mers retrograd Venus i se opunea lui Neptun şi nu
oricum, ci pe casa drumurilor. Mijlocul lui iunie este periculos pentru deplasări sau nativii acestei
zodii vor avea de înfruntata tot felul de obstacole, situaţii neprevăzute ori schimbări de situaţii
pentru că s-au răzgândi în ultimul moment. De această dată nu mai au şansa şi norocul pe care l-au
avut din când în când de-a lungul acestui an, ci trebuie să fie conștienți că, dacă s-au răzgândit,
lucrurile se dau peste cap. Nu le convin acest lucru, fecioarele sunt obsedate de control şi de
precizie şi vor ca toate să le fie cunoscute în detaliu. Chiar dacă nu aprofundează ceea ce ştiu,
trebuie să ştie clar.
Pentru fecioarele care au atins o anumită vârsta sau au întemeiate deja familii careul lui
Marte cu Pluton care se împlineşte în 14 iunie este semn de complicaţii. Au probleme cu copiii sau
copiii vin să le pună pe umerii lor probleme pe care ei nu le pot rezolva, indiferent de unghiul din
care privesc, ceea ce se află pe o alta pe un alt tronson de vârstă, creează un conflict cu fecioarele şi
chiar dacă fecioarele sunt acei copii cu probleme, relaţia lor cu părinţii va fi una complicată, dură,
care-i va descumpăni. Fie că părinţii nu-i pot ajuta să depăşească un impas, fie că ei, în calitate de
părinţi nu mai vor să alimenteze un lucru pe care nu-l considera corect, demn de ei sau car este
împotriva lor, sub înfăţişarea că doresc să corecteze un comportament sau că asta face destinul dacă
ei ar vrea să facă altfel şi nu pot. Fecioarele în iunie elogiază muncă şi puterea corectă a individului,
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indiferent de gradul de cultură, gradul elevării spirituale sau puterea lor. Ei vor căuta să simplifice
lucrurile foarte mult şi pentru asta au nevoie de linişte, liniştea le vine prin rezolvarea problemelor
celorlalţi. Ei invocă în felul acesta un tribunal imaginar, analizează, se gândesc, cer ajutor unui for
superior, fie că este o persoană, o instituţie sau divinitatea şi prin asta dau curs unei călătorii
interioare. De această dată fecioarele trebuie să se aștepte ca finalitatea sa nu fie cea la care se
aşteaptă pentru că Venus şi Saturn aduc obstacole pe acest traseu şi s-ar putea să-i pună în fata unor
situaţii pe care să nu ştie cum să le gestioneze foarte bine. Şi pentru că o nenorocire nu vine
niciodată singură, Chiron va intra în mers retrograd pe casa parteneriatelor în 20 mai şi vor observa
că resursele umane s-au cam terminat, că au apelat la toate persoanele posibile şi că mai departe
trebuie să se oprească, să lase lucrurile să curgă în voia lor şi dacă ar fi să se întâlnească cu un final
tragic atunci aceasta a fost voinţa absolută a universului şi ar trebui să se supună.
Fiind ambiţioase din fire, nu apleacă fruntea atât de uşor, ci mai încearcă o dată. Asta
înseamnă că în preajma zilei de 23 iunie, când Jupiter va fi în careu cu Axa Dragonului se va lovi de
un refuz şi mai categoric sau se va observa că dacă se va da curs solicitării, ceea ce primesc nu le
este util, nu pot să facă nimic cu acest noroc pe care l-au primit şi aleg să se desprindă de toate
aceste demersuri care au făcut din primele 20 de zile ale lunii iunie o ipostază obositoare a lui 2014.
Careul lui Jupiter la axa Dragonului înseamnă mai mult decât simple obstacole venite din
partea unor protectori, ci înseamnă chiar ipostaza inc are fecioarele să descopere că au tot ce le
trebuie în forul interior şi dacă acum în acest moment nu au, înseamnă că nu le trebuie. Ar fi indica
să-şi extindă această înţelegere să lase deoparte aroganța cu care ridică ochii spre cer, simulând
smerenie, pentru a cere un ajutor şi să-şi cultive o tărie de caracter sănătoasă, care le va folosi mult
în a doua parte a lui 2014.
Indiferent cât de mult înţeleg această idee, finalul lunii iunie îi aduc pe aceşti nativi în
postura de a traversa careul lui Venus cu Neptun. De această dată nu se sfiesc să spună lucrurilor pe
nume, să împărtăşească anturajului ce simt despre politică, despre cultura, despre învăţământ,
despre tot ceea ce există în jur şi-şi va atrage antipatii însă nu-i va interesa acest lucru pentru că vor
avea impresia că acest antipatii sunt total inofensive. Trebuie să privească altfel lucrurile pentru că
Venus în careu cu Neptun primeşte ajutorul lui Junon, iar ipostaza aceasta în care Junon este în
careu cu neptun amplifica foarte mult aceste situaţii aparent banale transformându-le în episoade de
durată. Asta înseamnă că dacă nu-şi ţin gura, dacă nu-şi temperează dorinţa de a fi în centrul atenţiei
prin orice lucru pe care-l spun s-ar putea să se aleagă cu duşmani de durată.

IULIE
Munca este prioritară. Dorinţe împlinite. Proiecte. Luptă. Opoziţie stranie. Duritate.
Comunicare deficitară. Negativitatea este combătută prin distracţie. Prospectarea misterelor.
Claritate. Autoînvinuire. Ghinionul este argumentat prin lipsuri. Se pierde din vedere esenţialul.
Moralitatea este o probă de încercare. Sănătatea este afectată. Efectele acţiunilor din 2013 sunt
văzute acum.
Iulie este luna în care Jupiter le trece în casa lucrurilor ascunse pe cerul fecioarelor
încercând să o ajungă din urmă pe Lilith care a intrat în acest semn încă din martie. Asta înseamnă o
schimbare de vibraţie pentru fecioare, mai ales că din prima zi a lunii Mercur le va intra în mers
direct e casa demnităţii sociale şi anumite elemente legate de procesul muncii sau chiar procese de
conştiinţă generate de fenomenul muncii ar putea să treacă într-o altă etapă. Este adevărat că Jupiter
în casa a XII-a se află în domiciliul nocturn, însă pentru că acolo se află Lilith lucrurile iau o
întorsătură neaşteptată.
Înainte ca Jupiter să treacă în Leu, fecioarele au de traversat opoziţia Soarelui cu Pluton care
le va face agresive verbal sau poate chiar fizic ori să le implice în procese revendicative. Mercur în
Gemeni trimiţând un trigon către Capul Dragonului şi către Marte le va aduce pe acestea în postura
să considere că a sosit momentul să-şi îndeplinească anumite dorinţe. Unii nativi vor considera că
este cazul să-şi ofere o vacanţă luxoasă, alţii să transfere o parte din bani din bunul altcuiva în bunul
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propriu, însă în mod legal şi corect, alţii vor considera că este nevoie să lupte pentru a câştiga
drepturi sociale importante.
Ceea ce se planifică acum la început de lună nu va fi pus în aplicare până la finalul lunii, ci,
în cele mai fericite dintre cazuri, va rămâne tot în stadiul de proiect. Opoziţia Soarelui cu Pluton pe
axa afectivităţii, a caselor V-XI, a iubirii dăruite şi a iubirii primite, aduce fecioarelor în posturi
neobişnuite, conflictele care se desfăşoară în zona afectivităţii iau înfăţişarea unor explorări pentru
fecioare, acelea care ar trebui să-i ducă la clarificări sau al înlăturarea anumitor confuzii.
În realitate, acestea îi îndreaptă şi mai mult către luptă sau către o suferinţă stranie. Dacă ar
fi să fie numai opoziţie Soare-Pluton atunci anumite explozii temperamentale s-ar rezolva
deplasându-se în altă locaţie, în altă parte decât s-a aflat în luna anterioară, însă Soarele va fi în
careu cu Uranus, iar asta înseamnă că se va împlini un careu în T pe semne cardinale ce îl are de
această dată pe Uranus focar. Aceeaşi oboseală generată de lucruri ascunse, aceeaşi senzaţia
apăsătoare că în anumite zone care au scăpat analizei fecioarelor se întâmplă lucruri neplăcute
pentru ei. În realitate, singura problemă de care ar trebui să se preocupe acum este cea a hrănirii, nu
neapărat a hrănirii fizice, cât mai ales a hrănirii mentale. O opoziţia Soarelui cu Pluton îi aduce pe
aceştia în postura de a fi duri, recalcitranţi, poate chiar violenţi, iar această formă de hrănire îi va
otrăvi şi mai mult. Nu trebuie să uităm că Saturn se află cum în mers retrograd prin casa
comunicării şi ei, prin această retrogradare, refuza să înveţe ceea ce le este necesar, ci chiar sunt
constrânşi de conjuncturile prezentului să privească viaţa cu mai multă maturitate. Şi chiron se află
acum în mers retrograd și împlineşte cu Saturn un trigon şi asta înseamnă că toate emoţiile care le
invadează pe fecioare îi îndemna să facă o explorare negativă. Tot ceea ce vine spre ei acum ar
putea să fie negativ şi singura soluţie pe care o văd este aceea a destinderii, a distracţiei. Din
nefericire, cu Pluton în casa a V-a distracţiile întotdeauna se termină prost pentru fecioare sau sunt
plătite prea scump şi tocmai de aceea este indicat să se depăşească această tendinţă de a îmbrăţişa
câştigul uşor sau fericirile superficiale pentru că nu vor scăpa nici de această dată, plătind, nu
neapărat cu sănătatea lor, cât cu risipirea unor rezerve. Dacă sunt atât de confuze nu înseamnă că
ceea ce simt nu este intens. Luna plină din Rac din 12 iulie va fi de referinţă pentru fecioare urmând
să genereze efecte care se vor derula până la finalul lunii. Acest lucru este susţinut de sextilul care
se împlineşte între Junon şi Lilith care le va aduce acestora prospectarea misterelor, câştiguri venite
pe căi oculte sau chiar subminarea imaginii publice prin mijloace de această factură.
Luna plină aduce o mare forţă acestui sextil, iar contactele trebuie selectate drastic cu atât
mai mult în ziua de 12 iulie când Mercur va fi anaretic din Gemeni, urmând ca în dimineaţa zilei de
13 să treacă pe casa prietenilor. De pe 13 încolo, ba chiar şi în 14 iulie, când Marte va fi în
conjuncţie cu Capul Dragonului lucrurile devin pentru fecioare mai clare, mai limpezi în sensul
dezvoltării personale. Problemele nu se rezolvă ușor şi este posibil ca anumite fecioare care au
dovedit în 2013 că nu le-a interesat altceva decât să abuzeze pe alţii sau să acumuleze lucruri care
nu-i privesc pe ei, să fie în iulie privaţi de libertate. Jupiter în casa a XII-a le poate spune acestor
personaje că le-a părăsit norocul. Mai ales că Venus din Gemeni de pe casa demnităţii sociale
reprezintă pentru fecioare un noroc prea mic pentru a putea contrabalansa un rău ce vine prin
absenţa norocului social.
Din 16 iulie Jupiter le va trece în casa a XII-a îndemnând fecioarele să fie puţin mai
înţelepte, mai deschise la vorba, la comportare, mai atente la ceea ce simt, la ceea ce-și doresc, mai
calculate în a explora patimi sau mai devotate celor din preajmă. Fecioarele care au o puritatea a
sufletului aparte vor simţi nevoia să împărtăşească din cunoştinţele lor sau să-i protejeze pe cei din
jur, preluând o parte din vina acestora sau din sarcinile lor. Jupiter şi Lilith pe casa a XII-a pentru
fecioare înseamnă preluare de sarcini şi asta înseamnă că se vor autoînvinui sau autoîmpovara cu tot
felul de poveri care nu le aparţin. Această ipostază este una de sacrificiu şi va ţine în forma aceasta
până în noiembrie când Lilith va ieşi din Leu din casa a XII-a şi va intra casa I.
Aceste aproximativ 5 luni din 2014 transformă fecioarele în adevărați martiri, producând în
jur impresii foarte bine şi ridicând standardul psihoemoţional către adevăratele valori ale sufletului,
acelea care sunt legate de compasiune, înţelegere, de gust pentru frumos, de simplitate, de
rafinament. Vor face însă toate acestea cu o greutate aparte şi cu sacrificii pe care nu vor dori să le
spună celorlalţi, le vor ţine pentru ei, dar noi, pentru că studiem astrologie, ştim că sunt foarte mari.
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Această decizie le va înnobila pe fecioare şi finalul lunii le va aduce în postura de a descoperi noi
sensuri ale existenţei, de a sublima suferinţa propriei prin ajutor, prin dăruire, prin sacrificiu. Saturn
îşi va reveni din mersul retrograd şi îi va ajuta să asimileze mult mai uşor informaţia, să înţeleagă
mai ușor sensurile şi să câştige timp. Cei care sunt certaţi cu legea, cu semenii, cu bunul simţ vor
avea parte de momente deosebit de dificile în această a doua parte a lunii iulie. În principal
sănătatea le va fi afectată, apărând tulburări ale metabolismului, funcţionarea deficitară a ficatului, a
splinei, probleme legate de glandele cu secreţie internă sau tulburări de ritm cardiac. Toate acestea
nu reprezintă altceva decât efectele pe corp al abuzurilor din 2013 şi, de asemenea, se poate merge
mai departe cu această sancţiune până la privare de libertate.

AUGUST
Intensitate. Complicaţii de factură materială. Gândul cel bun. Nevoie de schimbare. Studiu.
Emoţie. Negativitate. Plăcerile scandaloase pot fi sublimate. Se abuzează de cunoştinţe. Inspiraţie.
Bucuriile sunt scurte. Atracţie către mistere. Impresiile negative scapă de sub control. Se răspunde
la provocări. Trăsăturile pozitive de caracter inspiră forţă.
O parte din luna august fecioarele vor avea un marcaj pe zodia Leu şi anumite lucruri s-ar
putea să li se para prea intense, prea puternice, dar sunt înclinate să se consume, să se desfăşoare în
afara spectrului viziunii lor sau dincolo de puterea lor de înţelegere. Pot să spună că au un
neastâmpăr, că nu se pot odihni, că somnul este agitat sau că sunt stresaţi de ce nu știu în mod
concret de ce. Pot invoca anumite probleme de factură materială, acelea care au venit spre ele în
prima partea a anului prin tranzitul lung a lui Marte prin Balanţă.
Acum Marte se află în Scorpion şi ambiţiile lor de a câştiga timpul pierdut, de a recupera o
energie ori de a da replică duşmanilor ascunşi printr-o faptă bună sau printr-o realizare în plan
social, le consumă foarte mult. Nu problemele de factură materială sunt cele mai urgente acum, ci
cele legate de folosirea corectă a informaţiei. Fecioarele cu Marte în casă a III-a pot abuza de
sensuri, de termeni, de beţia cuvintelor sau de anumite ipostaze sociale în care nu se spune adevărul.
Minciuna devine o armă a fecioarelor în august şi nu se vor da deoparte să o folosească cu maximă
eficienţă. Ei trebuie să aibă în vedere că luna august, chiar dacă beneficiază de un marcaj pe casa a
XII-a şi sănătatea nu este la cotele cele mai bune, prin faptul că Mercur, din 1 august, va trece în
Leu, va trebui să le aducă gândul cel bun, reţinerea sau bunul simţ care să-i întoarcă de pe un drum
greşit, vocea conştiinţei care să le spună că este cazul să se oprească şi să-şi trăiască viaţa prin
simplitate sau bun simţ.
Cei care procedează în felul acesta îşi dezvoltă o mare forţă interioară şi vor fi înclinaţi către
studiu, către a câştiga timp nu neapărat prin a se pune la curent cu toate bârfele care s-au consumat
în ultimele luni, ci prin a-şi îmbogăţi fondul cultural, cunoştinţele ştiinţifice sau pentru a dobândi
noi deschideri spirituale. Fecioarele, în august, au nevoie de iertare şi dacă nu se implica în activităţi
de subminare a autorităţii cuiva, pentru că şi-ntr-un caz, și-n celălalt se vor preocupa de fapte
inferioare sau chiar de proastă factură, fie că vor face apel la lucruri greşite pe care le-au făcut în
2013 sau în primele luni ale lui 2014, fie că le vor săvârşi acum. Oricum ar fi sunt marcate în august
de nesiguranţă, iar emoţiile constituie limbajul prin care doresc să transfere celor din jur ceea ce
consideră ce au mai bun şi mai solid.
Din nefericire, august vine pentru fecioare şi cu o gândire negativistă. S-ar putea arăta prea
duri cu cei din jur şi sunt inspiraţi să le spună acestora lucrurile care îi deranjează cel mai mult care
îi descumpănesc să le creează o imagine proastă în faţa celorlalţi. Dacă evita să facă acest lucru
fecioarele vor fi orientate pozitiv şi vor reuşi să–şi transforme plăcerile scandaloase în bucurii
sublime, chiar în scântei de iluminare.
Fecioarele în august vor fi încercate pe autocontrol pentru că în 9 august Junon le va trece în
casa prietenilor şi vor avea cui să i se adreseze, vor avea mulţi oameni în jur, alţii se vor simţi
obosiţi, agasaţi de atâtea persoane din preajmă, de atât de multe discuţii, de atât de multe
conversaţii, de atât de mult efort care li se cere încât dacă vor privi toată această bogăţie de
evenimente sau de persoane cu suspiciune, cu nesiguranţă sau cu o atitudine refractara, atunci
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fecioarele nu vor reuşi să pună în practică anumite lucruri pe care le-au învăţat în prima jumătate a
anului. Acum este momentul să facă dovada puterii lor, să vadă dacă suferinţa pe care au îndurat-o
în perioada retrogradării lui Saturn, adică din martie până în iulie s-a dovedit a fi de bun augur, dacă
au preferat să vorbească pe limba emoţiilor constrânse de situaţie sau au considerat că acesta este un
progres. Lucrul acesta numai ei îl ştiu, la fel cum numai ei ştiu care sunt sacrificiile pe care le-au
abordat în iulie. În această lună, fecioarele care sunt prea încărcate au nevoie de consiliere, de
prieteni buni, pozitivi care să-i asculte, să-i îndrume, să le facă recomandări de bun simţ, adică să le
arate că viaţa nu este un şir nesfârşit de lupte, ci se poate trăi şi prin linişte.
Mercur însă nu va sta mult timp în zodia Leu, în 15 august va trece în Fecioară şi le va
aduce acestor nativi probleme care, o parte, s-ar putea rezolva de la sine, iar altele care se sting
înainte ca ei să află despre ele. Acest lucru reprezintă partea cea mai uşoară a lunii, însă greutatea ce
amare nu vine numai din partea lui Mercur, pentru că rolul său în casa a XII-a este altul, acela de a-i
face pe nativii acestei zodii să le vină mintea la cap, să fie mai reţinuţi, cu bun simţi, mai simpli în
exprimare şi mai puțin invazivi. Cât timp va trece prin Fecioară, adică din 15 august încolo, le va
aduce acestora un suflu nou. Vor fi iarăşi aspri la vorba, vor critica pe toată lumea, adică vor fi
tentaţi să abuzeze pe toată lumea, pe motiv că ei ştiu cum stau lucrurile pentru că au văzut în
ultimele luni care este adevărata faţă a societăţii şi cât de periculoşi sunt duşmanii ascunşi.
Un eveniment fericit pentru fecioare, indiferent de calitatea orientării lor, se va consuma în
preajma zilei de 21 august, când Mercur şi Pluton vor fi în trigon. Vor fi inspirate, vor avea curaj,
adică vor avea puterea să se ridice deasupra tuturor neajunsurilor, indecențelor sau vulgarităţilor
care le vin din casa a XII-a, din partea duşmanilor ascunşi şi vor gusta din bucuriile vieţii.
Din nefericire, toate aceste lucruri n-or să ţină mult pentru că în 27 august Venus şi Marte
vor fi în careu apoi Marte și Lilith vor fi în careu, iar asta înseamnă că în aceeaşi perioadă vor trece
prin conjuncţia lui Venus cu Lilith pe casa a XII-a. Lucrurile misterioase îi atrag şi ar putea să se
apropie de caracterul lor periculos dacă nu sunt disciplinaţi, dacă nu ţin cont de experienţele
nefericite pe care le-au avut în prima parte a anului sau dacă nu pun un strop de înţelepciune în
deciziile pe care le au. În aceeaşi perioadă, Mercur şi Saturn sunt în sextil şi au ocazia să facă toate
aceste lucruri într-un mod pozitiv. Există în jur premizele unor transformări pozitive, însă ele
trebuie văzute, urmărite, extrase din contextul în care se manifestă, pentru a putea fi asimilate de
fecioare, așa cum le trebuie acum. Având în continuare pe marte şi pe Saturn în casa comunicării
fecioarele trebuie să înveţe în 2014 multe lucruri despre cum sunt oamenii, care este cea mai corectă
manieră de a interacţiona şi să renunţe puţin la modul invaziv, la anumite elemente de
comportament care le-au făcut celebre în 2013.
Aşadar, finalul lunii august îi aduce pe aceşti nativi în postura de a fi bulversaţi, impresiile
negative le scapă de sub control şi vor avea nevoie de persoane înţelepte care să facă în locul lor un
procedeu de consacrare. Sunt atât de slăbiţi de scandaluri, de acţiuni care se desfăşoară în spatele lor
încât faptul că se văd obligaţi să se apere prin cuvânt, prin faptă încât simt că-i lasă puterile. Şut
însă şi fecioare care rezistă uşor la acest gen de efort, iar acestea sunt cele care în luna iulie au făcut
impresii foarte bune, adică acele fecioare care s-au bazat mult pe educaţie, pe rafinament, pe
eleganță, pe distincţie, care nu i-au abuzat pe ceilalţi şi care şi-au folosit cunoştinţele sau orientările
pe care le au, pentru a dărui, pentru a susţine, pentru a proteja. Aceştia nu au dorit să facă public
efortul pe care l-au depus şi de asemenea şi în această lună vor proceda la fel.

SEPTEMBRIE
Fluctuaţii de valori. Se dă importanţă lucrurilor minore. Noroc. Devitalizare. Sincope în
transferarea unui mesaj. Intimitatea este protejată. Probleme cu autoritatea. Deficit la capitolul
autocontrol. Nesiguranţa duce la conflict. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Raporturile sociale
se schimbă. Prea multă judecată. Se investeşte în proiectele pe termen lung. Se alege o tabără.
Septembrie trebuie să fie pentru fecioare o lună de avertizare. Chiar din 2 septembrie
Mercur le trece în casa banilor şi pot câştiga mult, dar de asemenea pot să piardă la fel de mult,
adică apar fluctuaţii în sfera financiară sau probleme în modul cum sunt administrați banii altora.
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Chiar dacă se ştie din manualele de astrologie că din casa a II-a le vin banii munciţi, de această dată
având Capul Dragonului în această poziţie (casa a II-a) şi un Uranus care agasează Axa Dragonului
prin conjuncţia cu Coada, acestuia câştigurile care le pot veni din prospectarea noului sau din relaţii
predispuse de Mercur sunt marcate de impactul lui Uranus din casă a VIII-a adică din segmentul
valorilor celorlalţi.
În realitate, fluctuaţiile financiare vin din faptul că dau importanţă lucrurilor care nu au
valoare sau acelora care strălucesc mai tare. Este nevoie ca în această lună cei din zodia Fecioară să
se trezească la realitate, să ia deciziile potrivite în ceea ce-i privesc pe ei şi familiile lor pentru că
altfel vor trece prin dezamăgiri sau despărţiri care să aibă repercusiuni asupra echilibrului
psihoemoţional.
Din 5 septembrie Venus le trece prin semnul lor şi asta înseamnă că vor avea puţin noroc în
contactele interumane în a se prezenta la numite evenimente ori în a-şi face înţeles un anumite
mesaj atunci când le poate fi transformat într-o valoare circulantă. Vor observa însă că în
septembrie sunt loviţi de o anume stare de vitalizare, că le lipsesc lucruri esenţiale sau că oricât s-ar
strădui nu primesc de la cei din jur ceea ce este esenţial. Asta se întâmplă pentru că, în general, nu
au spus celorlalţi care le sunt probleme reale. Dacă au ţinut pentru ei o parte dintre probleme acum
acestea se întorc împotriva lor sau creează anumite sincope în transferarea unui mesaj ori în a primi
o recompensă. Capul Dragonului şi Lilith sunt în sextil în ziua de 8 septembrie, iar asta înseamnă
că vor fi încurajaţi în continuare să nu împărtăşească celorlalţi lucrurile care sunt foarte intime sau
care îi definesc. Le este ruşine, le este frică, se gândesc că s-ar putea aceste informaţii odată
destăinuite, să nu mai poată fi schimbate, iar impresia să fie definitivă. Nu greşesc dacă gândesc
aşa pentru că Mercur şi Pluton sunt în careu şi le aduc acestora tulburări în decizii care vizează
exercitarea forţei.
Pentru că Mercur împlineşte un careu cu Pluton şi un sextil cu Neptun lucrurile care le dau
putere nativilor din această zodie sunt cel ascunse. Din aceste conjuncturi trebuie să înţelegem că nu
caracterul făţarnic sau duplicitar este cel favorizat acum, ci lucrurile care sunt ţinute în interior
pentru a fi analizate în intimitate sau sublimate în solitudine.
Este adevărat că în această lună casa XII-a este mult mai degajata, că acolo nu le-au rămas
decât Jupiter şi Lilith, principalele cauze ale problemelor şi că sfera mentală, afectivă sau
personalitatea au trecut prin transformări încât să nu mai simtă cu atâta duritatea deciziile sau
anumite deposedări, să nu se mai streseze atât de mult de lipsuri sau să nu le mai teamă că anumite
lucruri pe care nu le-au învăţat eficient pot fi întoarse împotriva lor.
Pe 13 septembrie Marte le va trece în Săgetător pe casa a IV-a şi dacă până acum cât a stat
în Scorpion el aduce un risc la călătorie sau complicaţii majore în a înţelege un mesaj, acum le
aduce probleme cu autoritatea. Ceea ce trebuie să fie autoritate în forul interior, în familie, în
societate devine un personaj asupra căruia nativii din Fecioară nu au control. Nu au control nici
asupra gândurilor care trebuie folosite cel mai mult şi nici asupra emoţiilor. Asta îi va bulversa cel
mai mult pentru că în general sunt firi puternice care nu se lasă impresionaţi de ambivalenţa
lucrurilor şi vor să le fie totul clar, limpede şi la îndemână.
Asta înseamnă că toată nesiguranţa îi va duce spre conflict, vor fi irascibili în familie, vor
pune prea multe pretenţii sau vor ridica tonul din nimic. Şi, pornind de aici, vor explora la modul
negativ careul pe care Junon şi Axa Dragonului îl traversează. Asta înseamnă că riscă să piardă
prieteni care le pot deveni asociaţi pe termen lung sau parteneri de dialog de care se pot apropia
foarte mult.
Cu alte cuvinte, fecioarele în a doua parte a lunii septembrie îşi fac singure rău şi fiind
conştienţi de toate greşelile sau gafele pe care le fac se consuma în aceeaşi manieră în care s-au
stresat în lunile anterioare, adică fără să spună nimănui sau dacă aleg să spună cuiva vor spune cu
atât de multă frică încât nu vor reuşi să atingă punctele esenţiale ale problemelor pe care le
traversează.
În familie vor fi în competiţie şi, de asemenea, extrapolând am putea considera că fecioarele
vor fi în competiţie cu ele însele, în special în a doua parte a lunii septembrie, căutând să nege toate
greşelile pe care le-au făcut ca şi cum au nevoie de uitare, să nu se mai gândească la ceea ce au
greşit, dacă tot nu pot schimba nimic.
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În ultima parte a alunii septembrie, fecioarele vor fi încercate la capitolul adevăr. Marte şi
Neptun vor fi în careu şi banalele tulburări de conştiinţă sau suspiciuni, o simplă îndoială sau o
neîncredere spontană ar putea fi explorată prea mult pentru că vine pe fondul unei griji neexplorată
suficient, neadministrată corespunzător. Şi cum este de aşteptat, atunci când au probleme fecioarele
critică pe toată lumea, devin personaje greu de suportat atât prin caracterul deschis, în cazul celor
care sunt firi extrovertite, dar și în cazul celor introvertiţi pentru că refuză totul, refuza să
primească ajutor, să ofere sprijin, să folosească un produs, un bun, să se integreze într-un mediu,
refuză să-şi trăiască propria viaţa, aşa cum au ales, cum le-a fost scris sau cum au spus la un
moment dat că le-ar plăcea.
Până la finalul lunii, adică în 29 septembrie, când Venus le va trece pe casa a II-a în Balanţă
raporturile sociale se schimbă, vor fi restrictive sau dacă vor fi benefice, atunci ar trebui să se
coordoneze după cum dictează fecioarele. Sunt deosebit de dure pentru că sunt inhibate, iar atunci
când sunt relaxate nu el interesează nimic.
Aşadar, indiferent de situaţie toate aceste lucruri sunt declarate împotriva individului, pentru
că ele sunt alimentate de îndoială ori de conjuncturi care le îndreaptă spre judecată. Ei îi judecă pe
ceilalţi mai mult decât ar trebuie să se judece pe ei pentru că de fapt nu mai pot trăi cu vina unui
lucru nerezolvat. Cine pune degetul pe rană, care îşi rezolvă o problemă acum, se simt eliberaţi de o
mare povară. Celelalte lucruri care nu funcţionează şi care vin din aceeaşi zonă a misterelor, a
secretelor, a duşmanilor ascunşi, s-ar putea nici să nu mai fie băgate în seamă. Procedând aşa, se
reglează din punct de vedere medical, arată că sunt firi puternice, se vindecă sau obţin lucruri pe
care le-au dorit foarte mult şi pe care neavându-le ar fi putut săi submineze autoritatea.
Aşa după cum sunt poziţionate planetele, fecioara acum, în această perioadă a anului,
investeşte foarte mult în viitor. Această iniţiativă depinde mult de calitatea ideilor, a gândurilor de
gradul de trezire la realitate, de cât bun simţ are, de cât respect arată celor din jur, dacă viitorul va fi
bun sau nu. Toate aceste elemente vor fi decisive pentru a alege un traseu pozitiv. În caz contrar
casa relaţiilor rămâne în continuare încercată de iluzii, de dezamăgiri, de aspiraţii care nu pot fi puse
în aplicare, pentru că fecioarele au refuzat să înveţe ceea ce era important, să-şi îsușească o anume
lecţie existenţială şi pentru că nu au făcut asta au probleme cu temperamentul. În general, oamenii
care au probleme cu temperamentul sunt evitaţi sau acuzaţi ori blamaţi, nici într-un caz lăudaţi
oferiţi ca exemplu. Există o lege nescrisă a naturii, agresorul sfârşeşte prin a fi agresat, iar cel care
iartă sfârşeşte prin a fi iertat. Acum la acest final de septembrie fecioarele aleg în care tabără să se
integreze.

OCTOMBRIE
Probleme ignorate. Înţelegeri subtile. Se lucrează cu emoţiile. Prudenţă. Griji faţă de ziua
de mâine. Crize relaţionale. Preocupări pe câştiguri mici. Se desprind de noutate. Greutăţile se
amplifică prin probleme nerezolvate din prima parte a anului. Viziunea asupra vieţii suferă
modificări. Este nevoie de interacţiune. Puterea vine din schimb, din susţinere.
În octombrie fecioarele pot ignora o mare parte din problemele care au venit spre ele de-a
lungul întregului an. Au un marcaj puternic pe casa banilor, a acumulărilor, Soarele şi Venus în
mijlocul lunii se apropie de Capul Dragonului, pe acolo tocmai trecuse şi Mercur și toate aceste
elemente chiar dacă primesc o replică dură a lui Uranus din casa a VIII-a ei se descurcă foarte bine
pentru că au pe ce pune mâna, au lucrurile în preajmă, au bani, au un minim cu care pot lucra, chiar
dacă nu este ceea ce şi-au dorit, chiar dacă valoarea acestora nu este substanţială.
În această lună Marte îşi încheie traseul său prin Săgetător rezolvându-le o parte din
probleme de familie, însă prin conflict deschis. În casa parteneriatelor îl avem în continuare pe
Neptun, pe Chiron care încă este în mers retrograd, însă elementul spectaculos al acestei luni, vine
din faptul că pe de o parte traversează o expansiune a conştiinţei prin trigonul lui Marte cu Uranus,
iar de partea cealaltă pot să gestioneze mai bine un fond pe care l-au avut în preajmă prin sextilul
lui Jupiter la Capul Dragonului. Se descurcă mult mai bine decât au făcut până acum pentru că
înţeleg mai bine care sunt mişcările de culisă, dar în egală măsură reuşesc să lucreze foarte bine cu
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segmentul emoţional pentru a depăşi acest impas psihoemoţional. Faptul că se preocupă de lucrurile
materiale, că motivează această preocupare prin a-şi pune deoparte bani albi pentru zile negre, nu
reprezintă decât diversiune, ei sunt îngrijoraţi în continuare pentru ziua de mâine, pentru că au toate
cele trei case de finalitate ocupate, iar Capul Dragonului, poziţionându-se în casa nevoilor
personale, le dezechilibrează puţin axa priorităţilor şi îi face să se intereseze de ceea ce este
perisabil, de ceea ce nu contează, de adevăratele probleme pe care le traversează. Chiar dacă prin
aceasta înţelegem că raportul de forţe se schimbă şi fecioarele trec în plan secund, nu mai sunt
vedete, nu mai sunt în centrul atenţiei, ele se descurcă foarte bine cu cei care sunt numiți în locul
lor, cu cei care le-au preluat din sarcini, care sunt elogiaţi sau lăudaţi pentru că simt că au cu aceste
fiinţe o legătură prin funcţia pe care şi ele au deţinut-o sau prin anumite secrete legate de profesia
respectivă.
Pentru toată lumea, de altfel, octombrie vine cu îndemnul spre inventivitate. Ei nu vor fi
inventivi, ci vor descoperi soluţii care să le anuleze o anume suferinţă ori care să nu-i mai pună în
dificultate în mediul de apartenenţă. În octombrie Junon intră în Leu, pe casa a XII-a a lucrurilor
ascunse şi Venus va trece prin careul cu Pluton. Pe de o parte relaţiile pe care le-au avut trec într-un
plan secund, de partea cealaltă nici nu mai sunt în stare să-şi construiască altele şi, în consecinţă,
fecioarele se simt sărace din punct de vedere fizic sau se văd în postura de a lupta cu morile de vânt.
Sigură soluţie rămâne să meargă mai departe pe anumite demersuri care să le confere câştiguri mici,
avantaje superficiale care pe cât de repede vin, pe atât de repede se şi duc.
Toată această ipostază stranie sau interesantă pentru alte semne dinamice reprezintă pentru
fecioare îndemnul la a se desprinde de noutate. Se declară împotriva a tot ceea ce este nou,
neobişnuit, pentru că se stresează prea mult și după cum se constată îi deposedează de lucrurile cele
mai importante.
Chiar dacă dovedesc o mobilitate mentală interesantă, chiar dacă le place veselia, distracţia,
chiar dacă râd uşor, chiar dacă lasă impresia că se desprind uşor de probleme fecioarele le duc cu
ele o viaţă întreagă şi o traumă din copilărie poate fi şi la fel de vie şi la vârsta a trăia. Asta
înseamnă că ceea ce li s-a întâmplat în prima parte a anului, dacă printre alte semne zodiacale ar
însemna un trecut îndepărtat, cum ar fi spre exemplu pentru Gemeni sau pentru Balanţă, fecioara le
priveşte ca şi cum s-au întâmplat foarte recent. Extazul şi agonia sunt foarte aproape de modul său
de comportare însă aşa fel încât dacă va minţi va fi foarte aproape de risipă, dacă va fi o persoană
individualistă se va apropia de penibil şi nu va şti din două rele pe care să o aleagă.
Nu va fi însă capabilă să vadă în ce constă norocul său. Nu va putea însă să privească prea
departe în viitor pentru că se va simţi agasată de ceea ce nu a reuşit să rezolve. Cu alte cuvinte, luna
octombrie este o perioadă destul de grea pentru fecioare pentru că nu poate merge mai departe atât
timp cât nu şi-a rezolvat o parte din conflictele din prima parte a anului, frământările sociale au
asupra individului un ecou aparte şi îi aduce pe aceştia în situaţii hilare. Se ceartă cu preşedintele
ţării din sufragerie, stă cu geamul închis şi îşi critică toţi vecinii pe care îi vede pe fereastră, însă
schimb nu îşi modifică opţiunile politice şi nici nu le spune vecinilor ceea ce gândesc despre ei.
Dacă depăşesc acest impas, dacă sfera ideilor nu-i îndreaptă către consum interior, către
instabilitate sau către regret, tentativa acestora de a se ridica deasupra propriei condiţii va fi
răsplătită cu o recompensă magnifică. Mercur va trece peste Capul Dragonului în Balanţă şi
provocările din această perioadă reprezintă de fapt esenţa sau aspectul concentrat al unor ipostaze
foarte complicate. Cu alte cuvinte sunt ajutaţi prin probleme foarte complicate să depăşească un
impas ori să privească mult mai departe de linia orizontului. Este un lucru straniu la fecioare pentru
că au tot timpul în preajma lor atât de multe lucruri mărunte care s ale capteze întru totul atenţia
încât ajung să nu se mai preocupe de ceea ce se afla departe. Acum trebuie să privească departe
pentru că trebuie să ştie unde trebuie să ajungă. Problema principală a lunii octombrie este legată de
viziunea asupra vieții, pentru că şi de această dată Mercur are o perioadă de retrogradare prin zodia
Balanţă şi va trece de mai multe ori peste Capul Dragonului, ceea ce înseamnă pentru fecioare o
oportunitate spre a-şi revizui un comportament sau de a trece de mai multe ori peste o informaţie
sau o problemă.
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Pentru unii asta înseamnă risipă dacă a revizui un lucru înseamnă a recumpăra un produs
care s-a dovedit defect şi pe care producătorul nu ştie să-l schimbe. A pierde certificatul de garanţie
şi a rămâne păgubit de produs ș.a.m.d.
Aşa după cum se poate constata multe din ipostazele lunii octombrie sunt încărcate de un
mesaj mărunt. Este aşa cum se spune în popor a li se da apă la moară, adică exact elementul pe
care şi l-au dorit cel mai mult, însă nu ceea ce au nevoie acum, în această perioadă. Multe dintre
fecioare se vor simţi în activitate, în vervă, animate de multe episoade sociale, bucuroase că trăiesc
din nou şi că fac foarte multe lucruri, dar când privesc în urmă aceste lucruri mărunte nici nu mai
pot fi văzute.
De aceea este nevoie să se folosească în 27 octombrie de trigonul lui Venus cu Neptun,
adică să treacă dincolo de caracterul dureros al emoţiilor şi să se pună din nou în consonanţă cu
mediul ambiant. Din nou este nevoie să ţină cont de părerile celorlalţi, să se raporteze la parteneriate
pentru a şi le păstra, nu pentru a le pune la încercare. Fecioară nu are nevoie să se transforme într-un
mic tiran în octombrie pentru că nu deţine din partea contextului astral prerogativele pentru o
asemenea poziţie. Ea trebuie să se strecoare, să-şi redobândească echilibrul psihoemoţional şi să se
ridice prin secvenţele sociale marcate de morală, de verticalitate şi de puritatea sufletească. În caz
contrar se va afla, ca şi în lunile anterioare, în cădere liberă.

NOIEMBRIE
Modificări parteneriale. Confirmări negative. Luptă. Duritate. Pretenţii. Neatenţie pe
achiziţii noi. Îndemn la normalitate. Aşteptările faţă de anturaj sunt prea mari. Căutarea
confortului. Seriozitate. Disciplină. Dorinţe iluzorii. Se gestionează corect un fond. Dificultăţi în a
transfera un înţeles. Opoziţie. Victoria va fi plătită scump. Sunt în căutarea lucrurilor simple.
Noiembrie este luna când Neptun şi Chiron îşi vor reveni din mersul retrograd şi asta
înseamnă că pentru fecioare se vor produce modificări în casa parteneriatelor. S-ar putea să fie prea
târziu pentru că Lilith va trece spre finalul lunii în casa I, iar asta înseamnă că se vor produce efecte
atât în casa I cât şi în casă a VII-a, a parteneriatelor, deci problemele mai vechi cu relaţiile se vor
rezolva, dar vin peste ele altele. Toate aceste situaţii le vor face să creadă că sunt ghinioniste. În
realitate, nu sunt ghinioniste, ci trec printr-o perioadă mai dificilă care nu se rezumă doar la luna
noiembrie sau la anul 2014, ci la o perioadă mult mai mare de timp şi care este susţinută în special
de tranzitul lui Neptun prin casa parteneriatelor.
Până când să se producă aceste reveniri, adică în a doua parte a lunii, Marte devine vedetă,
în special în a doua parte a lui noiembrie, prin faptul că va avea de împlinit o conjuncție cu Pluton şi
apoi, sextile succesive cu planetele din Peşti şi un careu cu Uranus. De asemenea, în a doua parte a
lunii el se va afla şi în careu cu Axa Dragonului şi toate aceste lucruri care iau înfăţişarea unei
gândiri negative care pun o mare greutate pe comportamentul fecioarelor sau care le aduc
confirmări negative asupra unor evenimente de culise pe care le-au traversat de-a lungul lui 2014, se
transformă în evenimente. Se luptă cu o autoritate, se luptă cu sentimentele lor, cu singurătatea sau
cu emoţii vulcanice. Pluton în casa a V-a, aflată acolo de ceva vreme, îi transformă pe fecioară în
persoane de temut pentru grupul de apartenenţă. Acum, când le trece şi Marte prin această casă, este
suficient să-şi dorească o extravaganţă, spre exemplu un anumit personaj să facă o anume gafă în
faţa sa şi prin puterea sa mentală sau printr-un joc al nonverbalului îl surprinde pe acesta într-un
moment de maximă slăbiciune şi va profita nu faptul că acesta din anturaj are o slăbiciune faţă de
fecioare, ci este important că fecioara poate surprinde momentul de slăbiciune pe care să-l
transforme în avantaj propriu, lăsându-le celorlalți impresia că stau la pândă. Nu, ele nu stau la
pândă, ci doar își sincronizează atenţia cu slăbiciunile celorlalţi.
Casa banilor este în continuare ocupată de Capul Dragonului, agasat de poziţia lui Uranus
din casa a VIII-a. Trebuie să fie atenţi la ce cumpără, la ce vând, la sentimentele pe care le investesc
în relaţiile acestea pentru că în noiembrie puterile le scad. Ei au nevoie acum să înveţe să dăruiască,
să respecte familia, tradiţia, să respecte copii, dacă avem de-a face cu persoane mai în vârstă, şi să-i
îndemne pe aceştia spre normalitate. Aceasta este sarcina de serviciu pe care o primesc fecioarele în
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noiembrie. Au nevoie să-i îndemne pe toţi spre normalitate pentru a se simţi bine şi ea în această
normalitate. Au nevoie de confirmare a grupului pentru acest lucru pentru că legăturile strânse care
se construiesc în casele III şi XII creează ipostaze incompatibile care le aduc pe fecioare în postura
să creadă că au prea multe greutăţi pentru a merge înainte. Nu au timp să înveţe, nu le mai face
plăcere să se documenteze cu ceea ce li se pare de maximă urgenţă de societate pentru că au clar
senzația că toate aceste lucruri sunt îndreptate împotriva lor.
În realitate, lucrurile nu s-au schimbat prea mult din martie
încoace, însă ei, cu Marte în casa a V-a acum, au impresia că merită
mai multă libertate, mai multe plăceri şi mai puţină muncă. Fecioarele
nu sunt persoane care să lenevească prea mult. Dacă au un scop pot
munci şi în condiţii grele, dar şi ca durată, însă acum vor invocă
faptul că trec printr-o perioadă în care nesiguranţa zilei de mâine este
mult prea apăsătoare şi nu mai pot suporta. Vor să facă o schimbare,
iar de această dată pozitivă sau una care să le ducă spre zona de confort.
Cei care se aruncă prea mult în voia acestor plăceri, vor avea de înfruntat mari probleme în a
doua parte a lunii noiembrie pentru că Saturn se va afla în conjuncţie cu Soarele, iar Marte va
trimite un careu către Axa Dragonului îndemnându-i pe aceştia spre seriozitate şi disciplina. Nu au
nevoie să sfideze tot ceea ce vine spre ei, ci au nevoie să caute sensul ascuns, să înţeleagă esenţa
lucrurilor şi să meargă mai departe cu puţinul pe care-l au sau cu gradul de insatisfacţie pe care leau dobândit. Au mai avut şi în alte luni, în acest an, ipostaze de genul acesta şi de fiecare dată au
depăşit momentul. Au nevoie şi acum să depăşească şi să nu cadă pradă acestor plăceri iluzorii care
vin din trecerea lui Marte prin casă a V-a pentru că acestea vor fi plătite scump. Marte în casa a V-a
înseamnă şi dorinţe iluzorii, deci oricât de mult ar cheltui sau ar investi în satisfacerea acestora s-ar
putea să nu se depărteze prea mult de gradul de insatisfacţie pe care-l au acum.
În 16 noiembrie Venus va trece pe Săgetător pe casa a IV-a şi le va încălzi mediul familiei şi
asta înseamnă că o parte din caracterul dramatic al evenimentelor din această lună va fi domolit,
temperat de prezenţa unui protector, de o persoană dragă, de părinţi sau de atmosfera generală a
familiei. Aceasta este de asemenea şi ipostaza în care fecioarele se vor simţi bine cu ele însele, vor
avea un mic detaliu de admirat, îşi vor schimba coafura, garderoba, îşi vor achiziţiona un accesoriu,
vor face mici investiţii pentru a se simţi bine în intimitate sau cu ele însele.
Luna noiembrie nu se rezumă însă numai la reacţii emoţionale sau la ipostaze în care
fecioarele să se simtă bine cu ele însele, ci prin sextilul care se împlineşte între Mercur şi Marte
este nevoie de gestionarea unui fond, de administrarea unei puteri sau chiar de orientarea sa într-o
direcţie corectă. Doar așa se va face apel la informaţiile, iar acestea trebuie să fie obiective pentru
că altfel careul pe care Soarele şi Lilith îl împlinesc în 21 noiembrie îi pun pe aceştia în dificultate şi
îi expun unui mediu asupra căruia nu poate avea control.
Spre finalul lunii, după ce Venus şi Soarele împlinesc unghiuri cu Neptun, Uranus sau
Chiron, participând la schema generală a acestei luni care, de altfel, este destul de complicată, Lilith
va trece în Fecioară, pe casa I şi le va aduce acestora probleme cu personalitatea, dificultăţi în a se
face înţelese, o anume rigiditate pe care o va folosi împotriva celor care s-au ascuns de ei sau care iau tratat cu indiferenţa ori care nu au dorit să le îndeplinească anumite doleanţe. Fecioarele vor fi
destul de dure şi îşi vor folosi inhibiţiile, dorinţele sau educaţia pentru a se pune de-a curmezişul.
Vor dori să fie în centrul atenţiei cu orice preţ şi prin poziţia lui Lilith pe semnul lor vor şi reuşi.
Nu va mai conta însă care va fi preţul pe care-l vor plăti. Capul Dragonului în casa nevoilor
îi îndeamnă pe aceştia să acumuleze lucruri armonioase, echilibrate care sunt validate de comunitate
prin continuarea unor parteneriate. Fiind atât de duri, de recalcitranţi, de misterioşi sau de
periculoşi, vor pierde oameni din jur şi prin aceste pierderi destinul îi sancţionează pentru că în
viitor vor avea foarte mare nevoie de oamenii care îi păcălesc acum.
Finalul lunii noiembrie le va găsi pe fecioare preocupate de căldura căminului, bucurându-se
de lucrurile simple, mici pe care și le-au construit din timp, fără să le dea acestora o perspectivă
anume. Se bucură şi atât! Vor face însă o mare diferenţă între bucuria de familie şi tensiunea pe care
o vor genera în societate. Dacă sunt fiinţe educate atunci spiritul critic va avea o componentă
ştiinţifică, educativă pentru ceilalţi, dacă nu vor fi un fel de gică contra.
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DECEMBRIE
Apel la înţelepciune. Preocupări pentru educaţie. Complicaţii profesionale. Griji faţă de
recompensă. Se riscă prea mult. Se bucură prea mult de plăcere. Compromis. Teama de viitor.
Înţelepciunea probată în lunile anterioare conferă stabilitate. Retragere. Apropiere de valorile
familiei. Preocupări legate de muncă. Se va reveni la un obicei greşit.
La final de an, puterea fecioarelor va veni din înţelepciune. Aceia care nu au dorit de-a
lungul anului să dovedească, nici măcar în mică măsură că au înţelepciune, vor trece prin ipostaze
destul de complicate în care mişcarea îi va leza. Saturn va trece în decembrie ultimul segment al
zodiei Scorpion, urmând ca pe 23 să treacă în Săgetător, pe casa familiei. De asemenea, Uranus şi
Pluton îşi împlinesc din nou un careu, iar Marte va trece în Vărsător, adică pe casa muncii. Pentru
cei din Fecioară ipostaza lunii decembrie este educativă, constructivă, educativă, aducătoare de
ipostaze stranii în care văd cu ochii lor cum oamenii se înşeală aşa cum s-au înşelat şi eu până
acum. Unii au o anume satisfacţie din asta şi îi lasă pe cei din jur să se lovească puternic de tocul
uşii pentru a vedea pe unde merg. Alţii, dau curs îndemnului pozitiv care vin din partea lui Jupiter
din casa a XII-a şi se oferă să-i ajute, să-i protejeze să le confere o senzaţie de bucurie, de încântare
că viaţa oricât de multe greutăţi ar avea merită să fie trăită şi că importantă este pacea care se aşează
întotdeauna după o furtună.
Din 8 decembrie Jupiter va intra în mers retrograd pe casa lucrurilor ascunse şi dacă le
găseşte pe fecioare cu un anume dram de înţelepciune, atunci sentimentele şi dragostea reuşesc să
modeleze anumite fapte ale trecutului şi să obţină iertare din partea greşiţilor, dacă nu, vor reînvia
numite conflicte care se vor desfăşura tot pe ascuns şi care îi vor afecta în cele din urmă imaginea
sau autoritatea. Pluton trece în continuare pe casa a V-a şi în combinatie cu trecerea lui Marte pe
casa muncii, le aduce acestora dorinţe de relansare sau de influenţare a deciziilor printr-o poziţie
secundă.
În general, Marte în casa a II-a pentru fecioare arată probleme la locul de muncă sau griji
legate de recompensă bănească a muncii prestate. Tentaţiile de a submina autoritatea unei persoane
cu funcţie, cu rang, cu demnitate, îi duce pe cei născuţi în fecioara spre orgolii foarte mari. Dacă
printr-un concurs de factori aceştia reuşesc până la urmă să submineze autoritatea cuiva şi să iasă în
evidenţă, adică dacă se vor lăsa antrenaţi în acţiuni negative, vor dezvolta un mare orgoliu care prin
Lilith de pe semnul lor va fi explorat în sensul negativ, exacerbându-l şi ducându-i într-o zonă a
lipsei de prudenţă. În general, fecioarele sunt prudente, reţinute şi urmăresc să obţina din toate
acţiunile un profit sau un avantaj fie el cât de mic. Dacă acesta se limitează la gradul de satisfacţie
şi, în plus, dacă şi riscurile sunt mici, atunci se declara o persoană mulţumită, dacă nu va sta
deoparte şi va considera că este prea multă confuzie în jur pentru a se implica. Acum, cu Marte în
Vărsător pe casa muncii, fecioarele riscă prea mult, riscă prosteşte, se dovedesc a fi lipsite total de
prudenţă şi în felul acesta se dedau la tot felul de acţiuni care le lezează personalitatea şi imaginea
publică. Unele riscă să-şi piardă locul de muncă pentru că au furat sau pentru că au stricat un bun
comun, altele vor fi numite în funcţie interimar, în locul şefilor, însă această promovare este pentru
scurt timp pentru că va fi nevoie de alte compromisuri pentru a rămâne acolo nici într-un caz pentru
acela care a stat la baza deciziei de acum.
Cu Venus în casa V-a fecioarele se bucură prea mult de plăcere, de satisfacţie, de strălucire,
de încântare, de faptul că sunt lăudate pentru nivelul de cunoştinţe, pentru profunzime sau pentru
strategia pe care o au. Cei care refuză să se implice în astfel de acţiuni vor fi în general fiinţe care au
mai trecut prin aşa ceva, care sunt mature, înţelepte şi care au primit de timpuriu o educaţie
sănătoasă. Celelalte vor transforma retrogradarea lui Jupiter din casa a XII-a în ipostaze orientate în
favoarea lor. Se vor transforma în fiinţe care subminează autoritatea unui lider, se vor consuma mult
pentru lucrurile acestea şi vor uita că ambiţiile le întunecă mintea. Dacă nu se implică în lucruri de
genul acesta vor folosi ipostazele lunii decembrie, de altfel destul de bune, pozitive, doar pentru
creştere şi dezvoltare. Mijlocul lunii decembrie îi găseşte pe aceştia constrânşi să recunoască o
decizie greşită.
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Uranus şi Pluton îşi împlinesc careul lor cu Uranus retrograd pe casa a VIII-a şi aceştia
primesc răsplata a unor greşeli săvârşite la începutul anului 2014 sau pe final de 2013. Pentru că
Junon din casa lucrurilor ascunse intră în mers retrograd pe 16 decembrie acest careu este
răstălmăcit şi le lasă pe fecioare fără susţinere, fără protecţie, izolate, temătoare în fața aceea ce ar
putea să le ofere viitorul. Cele care au uzurpat şi au ajuns nemeritat într-o funcţie, vor folosi acest
moment pentru a face şi mai multe sacrificii sau compromisuri şi atunci vor proceda că în celebrul
proverb, adică se vor face frate cu dracul până trec puntea, numai că la final vor spune că puntea
este a lor.
Dacă fecioarele au fost înţelepte în prima jumătate a lunii, atunci careul lui Venus cu Uranus
care se consumă în 20 decembrie le găseşte pe acestea pregătite. Ele nu vor mai fi atât de speriate în
faţa faptului că au greşit într-o afacere, într-un schimb, că au speculat anumite avantaje sau că şi-au
consumat toate rezervele pe plăceri de o noapte, ci acest unghi va trece pe lângă ei, aducându-le un
anumit grad de insatisfacţie, legate de aşteptări prea mari pe care a putea să le aibă din partea
celorlalţi, însă nu le va consuma nimic şi nici nu le va pedepsi pentru alte situaţii minore care sunt
invocate acum.
Trecerea lui Saturn în casa a IV-a le mută centrul de interes de pe informaţie, educaţie,
cunoaştere, flexibilitate sau deplasări pe atmosfera din familie considerând că a sosit momentul să
se adune de pe drumuri şi să se ocupe mai mult de ce se află în suflet, în familie, de persoanele
dragi din preajma să le asculte mai mult şi să se implice cu acestea în tot felul de acţiuni. Unii vor
renunţa la funcţie sau se vor bucura că au fost alungaţi de pe moşie considerând nu le era necesar
palatul pe care l-au furat, ci le este necesară o singură cameră, unde să-şi petreacă restul zilelor
împreună cu cei dragi din familie.
Această ipostază în care Saturn îşi
mută coincide şi cu trigonul pe care Marte şi
Axa Dragonului îl împlinesc şi care va media
tendinţa nodurilor prin trecut. Dorinţa de a
munci, de a se reîntoarce la o preocupare mai
veche, de a găsi în tot noianul de tensiuni, de
griji, de probleme, de complicaţii o
preocupare sublimă, înălţătoare constituie
debuşeul prin care fecioarele par să-şi revină
miraculos şi să se îndrepte către o rezolvare
pozitivă. Ei nu-i mai agasează pe cei din jur,
ci urmăresc, pe alocuri chiar penibil, să-şi
ceară iertare dacă le-au greşit şi să-i
manipuleze de această dată prin emoţii, dar
prin trigonul pe care Marte din Vărsător îl
face la capul Dragonului din Balanţă emoţiile
de această dată sunt pozitive sunt integrate în
mod corect şi le temperează agitaţia,
instabilitatea sau teamă de viitor. Îşi cer
iertare şi prin acest gest le spun celor din jur
că vor să meargă împreună mai departe printr-un alt gen de relaţie, mult mai bun, mai puternic şi
mai liniştit.
Avem ocazia acum, la final de decembrie, să vedem fecioare optimiste, însă va trebui să
surprindem foarte bine acest moment pentru că nu va dura prea mult. Marte în Vărsător are prostul
obicei de a-i face pe nativii din această zodie să reia aceeaşi greşeală de mai multe ori ca şi cum nu
pot să înţeleagă gravitatea faptelor, adică nu înţeleg nici consecinţele faptelor şi nici nu se tem de
ele. Asta înseamnă că imediat ce Marte va ieşi din fereastră trigonului cu Capul Dragonului,
fecioarele vor reveni la un obicei prost sau vor reveni la o greşeală chiar dacă au văzut că nu le-au
fost deloc pe plac rezultatele acesteia.
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BALANŢA
MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI

GHEORGHE ȚIȚEICA
(4/16 octombrie 1873 – 5 februarie 1939)
Un geniu al matematicii. Este considerat unul dintre cei mai mari matematicieni ai
lumii.
Gheorghe Ţiţeica (4/16
octombrie 1873, Drobeta Turnu
Severin - 5 februarie 1939,
Bucureşti) - matematician. Este
tatăl fizicienilor Radu şi Şerban
Ţiţeica. A absolvit cursurile
şcolii primare din localitatea
natală şi s-a înscris la Liceul
Fraţii Buzeşti din Craiova,
beneficiind şi de o bursă (1885).
După terminarea liceului, pe
care l-a absolvit primul,
Ţiţeica s-a întors acasă unde şi-a
întreţinut familia dând meditaţii
(1892). În toamna aceluiaşi an,
după susţinerea examenului de bacalaureat,
Ţiţeica a dat un examen de bursă la Şcoala
Normală Superioară, fiind clasat pe primul loc;
concomitent a urmat şi cursurile Facultăţii de
Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, Secţia
matematică, unde i-a avut ca profesori pe Spiru
Haret, C. Gogu, David Emmanuel, Al. Orăscu
etc.
Ţiţeica a devenit membru al Societăţii
amicilor ştiinţelor matematice de la înfiinţarea
acesteia (1892), iar în 1895, sub îngrijirea lui
Ţiţeica a apărut o culegere de memorii
matematice. După ce a susţinut la Universitate
examenul de licenţă (1895), Ţiţeica a fost numit
profesor suplinitor de matematici la Seminarul
teologic Nifon din Bucureşti. După câştigarea
concursului pentru ocuparea catedrei de
matematici la Liceul din Galaţi (1896),
Ţiţeicapleacă să-şi desăvârşească studiile la
Facultatea de Ştiinţe din Paris, unde a avut ca
profesori pe H. Poincare, P. Appell, J. Andoyer,
G. Darboux etc.
În aceeaşi perioadă, a audiat cursurile
ţinute de Lacour şi E. Goursat la Şcoala
Normală Superioară, unde fusese admis ca
student străin. Ţiţeica a susţinut examenul de
licenţă (1897) în faţa unui consiliu compus din
Poincare, Andoyer şi Darboux, fiind clasificat
primul; el şi-a continuat activitatea de publicare
a unor articole de specialitate, trimiţând
Societăţii de Ştiinţe şi la Gazeta Matematică din
Bucureşti, articole cu subiecte, din geometrie şi
algebră, care tratau despre curbele cu curbură
constantă, liniile ombilicale etc.
La sugestia profesorului Darboux,
Ţiţeica şi-a fixat ca temă de cercetare

subiectul Asupra
coordonatelor
curbilinii oblice, în care aduce o
originală
contribuţie
stabilind
legătura
unor
transformări
geometrice cu sistemele de ecuaţii
La-place; rezultatele excepţionale la
care a ajuns după numai un an, l-au
impus
pe
Ţiţeica membrilor
Academiei Franceze, care i-au
solicitat prezentarea lucrărilor sale
în şedinţele din 28 iulie şi 28
noiembrie 1898. După Spiru Haret
şi David Emmanuel, Ţiţeica este al
treilea român matematician, care a
conferenţiat în Aula Academiei
Franceze.
În 1899, Ţiţeica şi-a susţinut teza de
doctorat cu titlul Asupra congruenţelor ciclice şi
asupra sistemelor triplu ortogonale, preşedinte
de comisie fiind Darboux. Întors în ţară în
acelaşi an, Ţiţeica a fost numit conferenţiar
suplinitor la Universitatea din Bucureşti, la
catedra de calcul diferenţiar şi integral, precum
şi la catedra de geometrie analitică şi
trigonometrie sferică. Ţiţeica a continuat
publicarea de articole de specialitate în „Gazeta
matematică, publicând note despre ecuaţiile
Laplace. În 1905, împreună cu prof. G.G.
Longinescu, Ţiţeica a înfiinţat revista de
popularizare a ştiinţei Natura, la care
Ţiţeica era redactor şi administrator. Membru
corespondent (1909) şi membru titular (1915) al
Academiei Române, Ţiţeica i-a succedat lui
Spiru Haret la conducerea secţiei de ştiinţe.
În 1916, odată cu intrarea României în război,
Academia Română i-a încredinţat lui
Ţiţeica sarcina de a inventaria şi păstra bunurile
academice neevacuate; cu ocazia dificilei sarcini
de inventariere, Ţiţeicaa elaborat o lucrare
atotcuprinzătoare cu titlul Geometria proiectivă
a reţelelor, care a constituit opera sa principală.
Ţiţeica a fost numit decan al Facultăţii de
Matematici (1913-1923). Vasta activitate
ştiinţifică a profesorului Ţiţeica este dificil de
rezumat în câteva cuvinte, iar aportul său la
dezvoltarea ştiinţelor matematice şi al
organizării învăţământului matematic din
România este considerabil. În domeniul
matematicii, el este cunoscut prin lucrările sale
originale în sfera teoriei reţelelor, al suprafeţelor
curbe etc. Numele lui a fost acordat unei noi
clase de curbe în spaţiu, denumite Curbele
Ţiţeica, precum şi unor suprafeţe care, în
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literatura
matematică
poartă
denumirea Suprafeţele
Ţiţeica,el
fiind
descoperitorul acestora.
În 1912, Ţiţeica a luat parte la Congresul
Internaţional de Matematici de la Cambridge,
Anglia, iar în 1914 a făcut parte din Comitetul
internaţional pentru fundaţia H. Poincare. În
1926, Ţiţeica a fost invitat la Sorbona pentru a
ţine cursuri referitoare la noile orientări în
geometrie, fiind pentru prima oară când un
savant român a urcat la o catedră a acestei
celebre Universităţi. Ca urmare a excelentei sale
prezentări, Ţiţeica a fost invitat din nou în 1930
să ţină prelegeri la Sorbona. Recunoaşterea
imensului său prestigiu este atestată, printre
altele, de alegerea savantului român Ţiţeica ca
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe
din Maryland (1930), membru al Societăţii de
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Ştiinţe din Varşovia (1933) şi membru
corespondent al Societăţii de Ştiinţe din Liege
(1934).
Ţiţeica, în 1895, a trimis un articol de
geometrie
cu
contribuţii
originale
intitulat Resume des proprietes concernant les
triangles d’aire maximum dans Veclipse revistei
belgiene Mathesis. Numai până în 1913
Ţiţeica publicase în reviste autohtone şi străine
115 note şi memorii ştiinţifice şi 61 de articole
privind cercetările sale originale în geometria
diferenţială, în care s-a distins în cei 40 de ani
de activitate ştiinţifică.

Sursa:http://www.crispedia.ro/Gheorghe_Titeica

VASILE PÂRVAN
(28 septembrie / 10 octombrie 1882 – 26 iunie 1927)
Părintele arheologiei româneşti
A fost istoric, arheolog,
epigrafist şi eseist român
S-a născut la 28 septembrie
1882, în cătunul Perchiu din
comuna Huruieşti, judeţul Bacău.
A studiat la Bucureşti (avându-i ca
profesori pe Nicolae Iorga şi
Dimitrie Onciul) şi apoi în
Germania, unde s-a specializat în
istorie antică. A fost profesor la
Universitatea
din
Bucureşti,
membru al Academiei Române şi
al mai multor academii şi societăţi
ştiinţifice din străinătate.
S-a preocupat îndeosebi de
arheologie, preistorie şi istoria
civilizaţiei greco-romane.
A
organizat
numeroase
şantiere
arheologice, dintre care cel mai important este
cel de la Histria, şi a publicat numeroase studii,
rapoarte arheologice şi monografii, cuprinzând
un material documentar vast, valoros şi util.
Şi-a început activitatea de instoric cu
lucrarea de doctorat Naţionalitatea negustorilor
din Imperiul roman (1909, în limba germană),
considerată de specialişti ca unul din cele mai
bune studii despre dezvoltarea comerţului în
antichitatea clasică. În scopul rezolvării
problemelor legate de istoria Daciei, a organizat
o serie de săpături sistematice, îndeosebi în
staţiunile arheologice din a doua epocă a
fierului. Pe baza rezultatelor parţiale ale
săpăturilor a scris Getica (1926), cea mai
importantă lucrare a sa (datorită destinului său),
o vastă sinteză istorico-arheologică, prin care a
readus în prim planul cercetării istorice rolul

politic şi cultural al daco-geţilor;
unele lipsuri şi exagerări (printre
care accentuarea rolului sciţilor şi
al celţilor în dezvoltarea culturii
geto-dace) nu ştirbesc valoarea
acestei lucrări.
Prin concepţia sa istorică
idealistă, expusă în studiul
sociologic Ideile fundamentale ale
culturii sociale contemporane şi în
eseuri (volumele Idei şi forme
istorice şi Memoriale) a reuşit să
facă
o
sinteză
a
neohegelianismului
şi
neokantianismului şi s-a declarat
adversar al şovinismului şi al
cosmopolitismului.
Vasile Pârvan a avut un rol deosebit în
crearea noii şcoli româneşti de arheologie. El a
organizat Şcoala română din Roma, instituţie
pentru perfecţionarea tinerilor arheologi şi
istorici, şi a iniţiat şi condus apariţia anuarelor
acesteia „Ephemeris
Dacoromana” şi „Diplomatarium
Italicum”,
precum şi prima serie a revistei Dacia.
Pasionat în totalitate de munca de pe
şantier, Vasile Pârvan ignoră apendicita de care
suferea. Ajunge într-un final pe masa de
orperaţie, însă este mult prea târziu pentru a-i
salva viaţa. A avut o moarte extrem de
regretabilă şi regretată, firul vieţii sale fiind
brusc întrerupt, la 26 iunie 1927, la doar 45 de
ani, în plină putere creatoare.
Sursa:http://foaienationala.ro/biografii-vasileparvan.html
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Autocenzură. Agresivitate. Greşeli care compromit pe termen lung. Justificări. Dezamăgiri
în parteneriate mai vechi. Lăcomie. Comportament necuviincios. Lecţii de viaţă. 2009-2012 este o
perioadă de referinţă. Câştig. Avantaj social. Este pedepsit abuzul de putere. Fluctuaţii în
stabilitatea familiei. Disimulare. Sunt constrânse să-şi rezolve singure problemele. Beneficiază de
șansa oportunităţii. Atrag atenţia. Impresionează prin talente. Prin negativitate se distruge o şansă.
O iau de la capăt.
În cea mai mare parte din 2014 balanţele trec prin autocenzură. Îl au pe Marte pe semnul lor
într-un tranzit lung şi, de asemenea, o au pe Lilith, în primele luni ale anului, pe casa imaginii şi
demnității sociale. Agresivitatea lor devine foarte vizibilă, dar şi un element care ar putea să le
compromită pe o perioadă foarte mare de timp. Ceea ce greşesc la începutul lui 2014 ar putea să le
urmărească pe balanţe o perioadă foarte mare de timp însemnând aproximativ 10 sau chiar 11 ani de
acum încolo.
Saturn pe casa banilor muncii le aduce în continuare restricţii sau câştiguri pe care trebuie să
le justifice foarte strict. În general, această poziţie este semn de sărăcie sau de preschimbare în
sensul negativ a unor demersuri care ar fi trebuit, după calculele preliminare, să le ducă pe balanţe
spre câştig sau la modificarea considerabilă a averii. Uranus pe casa parteneriatelor din 2011 le
aduce balanţelor dezamăgiri în parteneriate mai vechi sau asocieri noi care ar putea să le ducă la
schimbări de statut ori prăbuşiri în imagine sau într-un demers personal pe care l-au declanşat cu
scopul de a da lovitura.
Balanţele în 2014 se dovedesc a fi lacome, dispuse să recupereze ceea ce au pierdut din
octombrie 2012 încoace şi vor fi dispuse să încalce reguli, să se folosească de oameni, să se arate
dezamăgite de tot ceea ce nu le sporeşte averea sau nu le asigura un confort personal, aşa cum şi-au
dorit dintotdeauna. Casa bolii este în continuare accentuată de trecerea lui Neptun pe acolo, dar de
această dată avem şi doi asteroizi acolo, pe Junon şi pe Chiron, ceea ce le aduce balanţelor lecţii de
viaţă prin subordonare sau prin traversarea unor probleme de factură medicală.
Dacă o parte dintre balanţe vor regreta foarte mult statutul pe care l-au avut, cu atât mai mult
cu cât în încercarea de a-l recâştiga se lovesc numai de ghinioane, de dezamăgiri sau de eşecuri, se
întâmplă pentru că anterior au dovedit că orice statut, orice funcţie, orice autoritate ar putea veni din
acest semn a fost lezat sau ar fi trebuit să fie integrat în viaţa personală printr-o anume înţelepciune
de viaţă. Sunt şi balanţe care reuşesc să-şi ducă viaţa prin echilibru, prin armonie, care nu-şi ascund
problemele aşteaptand un moment prielnic pentru a le pune pe umerii celorlalţi, ci sunt echilibrate
şi privesc viaţa cu maturitate şi înţelepciune. Aceste balanţe au avut în perioada 2009-2012 un
interval greu, apăsător în care au muncit şi au acumulat valori personale de care acum (din
octombrie 2012- până la finalul lui 2014) se folosesc din plin. Acestea sunt balanţele înţelepte care
au un 2014 deschis, încărcată de victorie, de succes, cu contacte noi, care să le aducă un câştig
personal, nu neapărat de factură materială, cât prin bogăţie sufletească sau prin garanţii susţinute de
relaţii puternice. Aceste balanţe nu sunt slăbite şi nu trec prin boli, ci se revitalizează, devin
exemple pentru ceilalţi pentru că în acest an Capul Dragonului, în martie, intră pe semnul lor şi tot
ceea ce au acumulat până acum devine o imensă bogăţie pentru cei din jur. Balanţele însă care au
abuzat de putere, de funcţie, de încrederea celorlalţi, care s-au folosit de oameni şi care au fugit de
poziţia de subaltern în intervalul 2009-2012, au un 2014 încărcat de lipsuri, de greutăţi, de probleme
care se răsfrâng în cele mai multe din cazuri asupra stabilităţii familiei. Pluton le încearcă în
continuare viaţa de familie, o perioadă importantă a acestui an, cât timp le va traversa prin opoziţide
cu Jupiter. Există însă şi balanţe care nu au probleme în familie, dar care şi le creează prin lăcomie,
printr-un neastâmpăr care le vine din faptul că nu mai vor să-şi controleze dorinţele.
Indiferent de nivelul pe care-l au, balanţele ar trebui să înţeleagă că în 2014 Marte,
guvernatorul semnului complementar (Berbec), acela care ar trebui să le echilibreze şi să le ducă
spre mulţumire sau spre stabilitate, le învaţă să pună în pământ o sămânţă şi să o îngrijească pentru
a-şi pune baze sănătoase pentru anii care vin. Saturn în casă a II-a le încearcă pe balanţe nu doar
prin acumulări, prin restricţii de factură materială, cât şi prin restricţii în exercitarea unor
prerogative.
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Balanţele au puterea să disimuleze, să-şi transforme ambiţiile sau dorinţele personale în
mofturi şi să şi le exagereze suficient de mult încât să îi motiveze pe cei din jur să le rezolve. De
această dată Saturn le pune restricţii şi în această zonă, în aşa fel încât nu mai pot face apel la
argumentele de care au uzat în perioadă 2009 – 2012 şi le constrânge să-şi rezolve singure
problemele, să facă eforturi mari din punct de vedere material sau în a-şi tempera instabilitatea
psihoemoţională şi a fi un punct de stabilitate pentru familie sau pentru relaţiile personale pe care le
alimentează.
Dar pentru că ne-am obişnuit ca balanţa să fie privită ca un semn duplicitar, toate aceste
complicaţii de factură psihoemoţională, de factură relaţională, care vin dintr-un autocontrol
nematurizat este compensat şi de oportunităţi sociale de o maximă importanţă pentru balanţe în
2014. Jupiter le stă pe casa demnităţii jumătate de an şi asta înseamnă că au şansa oportunităţii şi,
deşi viaţa lor este încărcată de restricţii, pe alocuri chiar de lipsuri, multiplele contacte de care
beneficiază acum, interesul pe care-l trezesc celorlalţi sau anumite reziduuri de natură relaţională
care s-au păstrat din perioada abuzurilor (2009-2012), s-ar putea să mai zăpăcească anumite
persoane din anturaj prin intermediul cărora balanţele să reuşească să adjudece o anume poziţie
socială. Sunt avertizate însă că această poziţie socială este şubredă, este periculoasă dacă nu au
măsură.
Perioada cea mai bună pentru balanţe ar putea să fie în lunile aprilie, mai şi iunie, cu un vârf
în prima jumătate a lunii iunie, însă binele anului 2014 pentru balanţe reprezintă un fir mult prea
subţire de care nu trebuie legată o greutate prea mare, nu trebuie pus pe binele acestui an toate
eşecurile sau frustrările ultimei perioade.
2014 este pentru balanţe un interval în care trebuie să se preschimbe asemenea fluturelui
prin metamorfoza într-o altfel de persoană. S-ar putea anumite balanţe, atunci când îşi descoperă
anumite intimităţi, să-i îngrozească pe cei din jur, însă vor fi şi persoane care vor impresiona, vor
uimi prin calităţi sau prin anumite talente. 2014 este un an spectaculos pentru balanţe şi poate
deveni pozitiv în măsura în care şi l-au pregătit în sensul acesta. Nefiind avertizate sau neţinând
cont de anumite recomandări care au venit pe diferite canale de informare, balanţele ar putea să-şi
distrugă o oportunitate importantă în 2014 dând curs anumitor dorinţe negative, legate de lăcomie,
de răzbunare, de ambiţii prea mari sau de indolență.
Finalul lui 2014 le găseşte pe balanţe suficient de obosite şi de răvășite ca să mai primească
cu braţele deschise o altă lecţie de viaţă. Saturn le trece în casa învăţăturii şi sunt trimise la școală ca
şi cum ar trebui să o ia de la capăt, ca şi cum demersurile la care au lucrat din 2009 încoace se
stabilizează şi, oricât de mult şi-ar dori să schimbe anumite lucruri, să le întoarcă în avantajul lor ori
să le distrugă iremediabil, în cazul celor care nu sunt marcați de răzbunare, destinul se stabilizează.
Balanţele sunt avertizate că finalul lui 2014 le va constrânge să o ia de la capăt. Dacă au fost
deschise şi au acceptat recomandările celorlalţi, au acceptat să fie modelate de cei din jur, Saturn în
casă a III-a la final de decembrie le aduce acestora un spor de imagine şi o stabilizare pe o direcţie
pozitivă.

IANUARIE
Autocontrol prin restricţii. Complicaţii în familie. Bulversare. Captează atenţia.
Colaborează. Reproşuri. Neseriozitate. Plăcerile sunt plătite scump. Echilibrul este greu de
menţinut. Se dă cu piciorul norocului. Pretenţii. Oportunitate. Se repară o greşeală a trecutului.
Sănătatea este revigorata. Revolta distruge o şansă. Se renunţă la numite ambiţii. Muncă. Griji faţă
de stabilitatea locului de muncă.
Incertitudinile anului 2014 sunt în ianuarie ţinute sub control. Deviza acestei luni (libertatea
de expresie în relaţii) va fi integrată pentru nativii acestui semn printre bucurii sau plăceri
superficiale care vin din luna decembrie şi care îşi caută loc printre dezamăgiri sau frustrări pe care
au avut grijă să şi le ascundă din timp.
Saturn le trece în continuare pe casa a II-a şi le aduce restricţii, însă şi oportunităţi sau şansa
de a se redresa în probleme mai mici. Problemele acestea mai mici sunt văzute de balanţe în mod
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disproporţionat. Mediul familiei le este în continuare instabil şi pierd din vedere faptul că au o mare
vină în sensul acesta. Au un temperament instabil şi, mai mult, printr-o atitudine nonverbala,
reuşesc să bulverseze zona familiei şi să-i îndemne pe cei din jur să se întoarcă din drum ori îi
deturnează de la planurile lor pentru a se întoarce şi a acorda atenţie problemelor puse în discuţie de
balanţe. Balanțele reuşesc în ianuarie să capteze atenţia, cu atât mai mult cu cât Junon le va trece în
casa muncii şi vor lăsa impresia că sunt preocupate de colaborări multiple, că vor accepta părerile
celorlalţi sau cu ele se lucrează uşor, că pot activa şi din poziţie subalternă şi că nu sunt lacome sau
nu au vanităţi aşa cum se întâmplă cu cei din jur.
În realitate, lucrurile pe care le acuza la ceilalţi, balantele le trăiesc din plin, pentru că îl au
pe Marte în continuare pe semnul lor şi chiar de la începutul lui 2014 Mercur şi Jupiter trec printr-o
opoziţie. Nu este puţin lucru pentru că asta înseamnă pierdere prin speculaţie sau traversarea unei
ipostaze în care balanţelor să li se reproşeze că nu au returnat un împrumut sau că nu susţin într-un
mod adecvat sau, aşa cum au declarat, o promisiune.
De fapt, toate probleme lunii ianuarie se rotesc în jurul neseriozităţii. Au un aer distrat,
boem şi va fi cu atât mai evident în preajma mijlocului lunii ianuarie când Mercur le va trece pe
casa a V-a şi când vor considera că au dreptul la plăceri. Plăcerile lui ianuarie sunt plătite scump,
sunt periculoase pentru cei din jur şi tragice pentru balanţe. În ianuarie balanţele sunt înşelate la
bani sau vor considera că li s-a furat un drept ori că li se cere să returneze ceva înainte de termen.
Balanţele care au fost bine intenţionate, care nu au dorit să păcălească în perioada 20092012, care au fost, aşa cum ne indică semnul, în echilibru, vor avea, prin conjuncţia lui Neptun cu
Junon, din 9 ianuarie un moment de stabilitate care poate fi luat de referinţă pentru această perioadă
a anului, nu doar pentru ianuarie. Lucrurile se temperează la locul de muncă sau dau semne că se
îndreaptă către o anumită zonă de echilibru. În realitate, acest echilibru, pentru că balanţele sunt în
continuare zdruncinate de trecerea lui Marte pe semnul lor a mai bine de jumătate de an, este marcat
de ambiţii, de lipsa de control pe care o dovedesc în prima jumătate a anului din plin.
Chiar dacă sunt echilibrate, chiar dacă au muncit şi au dovedit mai multă seriozitate decât
alte semne zodiacale, balanţele în această primă lună a anului dau cu piciorul norocului şi se arată
răsfăţate sau nemulţumite de faptul că primesc ceea ce li se oferă acum. Consideră că au muncit
prea mult şi sunt nedreptăţite şi, cerând prea mult, ar putea să creeze anumite nemulţumiri în
segmentul parteneriatelor sau în raport cu o autoritate profesională sau socială. Oportunitatea există
şi ea nu trebuie interpretată după gradul de satisfacţie pe care-l afişează acum balantele. Ele sunt
subiective şi sunt cu atât mai bulversate cu cât se confruntă cu elemente noi. Dacă consulta aceste
proviziuni astrale, dacă sunt balanţe care prin educaţie s-au ţinut departe de confuzie şi au căutat ca
siguranţa lor să fie atinsă prin efort propriu sau prin armonie cu mediu, atunci acest raport benefic
împlinit, pe de o parte, prin conjuncţia lui Junon cu Neptun şi, de partea cealaltă, prin trigonul
acestora cu Capul Dragonului le aduce şansa de a repara o greşeală a trecutului. Această greşeală
vine prin remedieri de factură medicală, prin armonizarea în zona muncii, prin deschideri care vin
din acest segment şi care nu mai destructurează personalitatea, nu mai duc spre înţelegeri greşite, ci
spre o reuşită rapidă, prin echilibru, prin stabilitate, prin confort.
Ştim însă că prima jumătate a anului balanţele, din cauza lui Marte, trec prin frământări
foarte mari. În ianuarie balanţele dau viaţă proverbului Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi spune şi-n
traistă, în sensul că aceste oportunităţi sunt reale, valabile, însă ele trebuiesc abordate în totală
absenţă a direcţiilor pe care și le-au trasat la finalul lui 2013. Orice urmă de revoltă distruge o şansă,
orice inflexibilitate, orice rigiditatea sau dorinţă de răzbunare le aduce balanţelor un zdruncin
periculos în planurile de viitor sau le complică starea de sănătate atât de mult încât să nu-şi mai
revină la direcţiile generale ale lui 2014 tot anul.
Balanţele vor uita însă de înţelepciune şi de măsură, vor fi prea nemulţumite de puţinul pe
care-l primesc şi vor uita că perioada în 2009-2012, chiar dacă au învăţat ceva de la viaţă, au stricat
prea mult ca să mai poată repara acum cu puţinul pe care-l primesc. Prin aceste ipostaze care vin
spre balanţe în ianuarie 2014 sunt îndemnate să se transforme, să se schimbe, să renunţe la ambiţii
sau speranţe false, să nu-şi mai vadă reuşita socială prin intermediul celorlalţi, ci să se transforme,
să-şi recunoască golurile, limitările, să stea deoparte de neseriozitate şi să muncească foarte mult,
fără a aştepta ceva în schimb. Este însă neobişnuit pentru ele să muncească pentru ceilalţi, pentru că
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balantele colaborează, adică îşi exprimă adeziuni faţa de un grup, nici într-un caz nu-l susţin sau nu
fac sacrificii pentru ceilalţi.
Mirajul succesul ține însă puţin pentru balanţele care nu sunt stabilizate pe această zonă a
respectului faţă de ceilalţi şi a muncii pentru că finalul lunii ianuarie când Mercur le va trece în
Peşti le va aduce griji pentru stabilitatea locului de muncă sau pentru îndeplinirea anumitor
demersuri ce vin din zona muncii. Norocul va depinde de armonia de la locul de muncă şi în acest
noroc este integrată şi armonia familiei. Orice umbră de succes pe care balanţele nu reuşesc să o
canalizeze pe linia armoniei sau nu o privesc cu maturitate le face să se întoarcă în familie ca atunci
când au pierdut ceva important sau au fost dezamagite.

FEBRUARIE
Tensiuni în sfera profesională. Caută mijloace noi de a obţine o satisfacţie. Apreciază
munca celorlalţi. Tensiune psihoemoţională. Uită lucruri importante. Atenţie pe detalii.
Manipulare. Răstoarnă valorile. Contrast. Se pierde o oportunitate. Se face apel la moralitate.
Versatilitate. Mare mobilitate. Greșeala nu este recunoscută. Se dă vina pe societate. Sublimarea
trecutului. Se explorează extreme emoţionale. Moralitatea este agresata.
Aceleaşi tensiuni de factură profesională vin spre nativii acestei zodii şi în februarie. De
această dată Marte se apropie foarte mult de momentul în care ar trebui să părăsească zodia Balanţa
promiţându-le schimbări spectaculoase, însă chiar de la începutul lunii martie el va intra în mers
retrograd până în mai şi momentul ingresului sau în Scorpion este amânat. De asemenea, este
amânată şi împlinirea anumitor promisiuni care ar putea să vină spre nativii acestei zodii.
Februarie este luna în care Mercur se află cea mai mare parte din ea în mers retrograd şi îi
găseşte pe aceştia preocupaţi de plăceri la locul de muncă, de anumite legături de factură
profesională pe care vor să le prezinte altfel. În realitate, dacă în 3 februarie Mercur se afla în trigon
cu Capul Dragonului şi le-a adus informaţii noi, anumite ţinte care ar trebui să-i liniştească, să-i
mulţumească, să le sporească satisfacţia sau chiar să le aducă mai multe câştiguri, din 7 februarie
acesta intră în mers retrograd şi balanţele nu mai au ocazia să intre în posesia beneficiilor promise.
Jupiter, în prima parte a acestei luni, se va afla în trigon cu Chiron şi câştigurile se îndreaptă către o
altă zonă. Ele nu mediază tensiunea din familie, câştigurile nu le mulţumesc pe balanţe, ci,
dimpotrivă, le accentuează o anumită tensiune de factură relaţionala în sensul că probleme din zona
socială sunt aduse în familie şi explorate acolo ca şi cum duşmanii de la serviciu, de la televizor sau mutat în sufragerie. Trigonul lui Jupiter cu Chiron este un element benefic pentru balanţele care
au apreciat munca celorlalţi la justa valoare, care au avut o viziune de ansamblu asupra a ceea ce s-a
consumat în 2013 şi care au lucrat pentru beneficiul familiei, nu pentru satisfacţia personală
obţinută prin exploatarea familiei.
Dacă au greşit în 2013, prima jumătate a lunii februarie le va aduce probleme de sănătate, o
anume tensiune psihoemoţională pe care nu vor reuşi să o canalizeze în direcţia potrivită şi o vor
explora cu nerv, cu nemulţumire, căutând soluţii la aceste probleme şi urmărind să le implementeze
în mod abuziv.
Dacă există un inconvenient care vine spre nativii acestei zodii acum, atunci acesta este dat
de uitare, din cauză că sunt prea preocupate de ceea ce le face plăcere să trăiască, de bucurii
personale, de o anume doză de superficialitate, balanţele uită şi din nefericire, pentru că avem un
Mercur retrograd, uita lucruri importante, uita să pună în aplicare acele soluţii care ar putea să le
ducă spre rezolvare şi acordă multă importanţă nimicurilor. Trecerea lui Mercur în Vărsător prin
retrogradarea în 12 februarie le aduce pe balanţe în postura de a se justifica prea mult în faţa
celorlalţi pentru a le explora defectele. Au un aer boem, râd, poate prea mult, vin în ipostaze
serioase cu o atitudine hilară, cu o veselie enervantă şi îi transformă pe interlocutori în persoane
greu de suportat, aceasta este de altfel o tactică a balanţelor, arătând că nu se preocupă de nimic
serios, nu le interesează ceea ce simte celălalt nu pentru că nu ar înţelege, ci pentru că nu se
preocupă deloc de acest aspect şi le este foarte uşor să adopte această atitudine binevoitoare în
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momente nepotrivite pentru a părea ele personajele pozitive şi toti ceilalţi din jur, enervaţi de lipsa
lor de viziune sau de această atitudine, personaje negative.
Cu Soarele pe casa a VI-a, a muncii şi subordonării şi cu Mercur în casa plăcerii, balanţele
vor avea tendinţa de a răsturna valorile, de a se pierde în detalii lipsite de rost şi de a justifica acest
lucru cu nevoia de a se bucura de viaţă, de a-şi oferi plăceri pe care nu şi le-au mai oferit până
acum, adică de a face un contrast puternic cu lucrurile pe care ar fi trebuit să le rezolve cu prioritate.
Fiind atât de zăpăcite, de împrăştiate, balanţele vor pierde o oportunitate, ce apare în preajma zilei
de 20 februarie când Soarele va fi în trigon cu Capul Dragonului şi când va media o problemă a
trecutului care cere rezolvare prin maturitate, prin viziune de ansamblu, prin măsură, prin supunere
sau prin restricţie. Balanţele se sperie întotdeauna de restricţii, ele nu se pot bucura cu puţin şi
tocmai de aceea îşi extind relaţiile foarte departe pentru a avea garanţia că îşi pot satisface anumite
plăceri oricând. Această formă de lăcomie disimulată le va aduce pe balanţe în februarie la
autosuficienţa şi opusul acesteia la blazare, punându-le în postura de a strica relaţii doar pentru că
acestea nu le oferă balanţelor beneficii imediate. Doar pentru că nu ating starea de confort, renunţa
la anumite relaţii, întorc spatele şi nu se gândesc deloc la consecinţe.
Unii vor critica balanţele în această perioadă făcând apel la o moralitate ciudată sau la esenţa
acesteia, însă şi aceştia sunt induşi în eroare de tendinţa de a disimula atât de eficientă şi atât de
versatilă, ce apare din acest semn. Balanţele acum sunt îndemnate să fie restrictive, disciplinate, să
respecte programul de lucru, de masă, de somn, să fie reţinute la vorbă, să râdă cum trebuie şi cât
trebuie şi să se preocupe foarte mult de nevoile ceilalţi. Din nefericire cele mai multe dintre balanţe
vor fi la polul opus şi, din această cauză, vor traversa anumite schisme în relaţii sau probleme de
sănătate, vor pierde şansa de a rezolva o problemă cu anturajul său poate chiar o problemă de natură
relaţională ce se manifestă în zona muncii şi vor considera că pentru toate acestea societatea este de
vină. De fapt, ele dispun acum de o mare mobilitate pe care o folosesc greşit sau dezordonat şi
refuza sistematic să-şi recunoască vina.
În realitate, multe dintre balanţe în februarie vor refuza să vadă adevărul în faţă şi pentru că
vor spune că societatea este de vină se vor vulnerabiliza şi mai mult faţă de cei dragi, faţă de cei din
jur, arătând, nu doar că vor să păcălească, ci s-ar putea să aibă carenţe mari la capitolul relaţionare,
adică să nu fie atât de talentate în acest sector aşa cum au fost considerate. Dacă sunt reţinute şi
acceptă autoritatea celorlalţi, balanţele vor reuşi să-și echilibreze în mod miraculos multe dintre
problemele încărcate ale acestei luni şi vor traversa careul lui Jupiter cu Uranus, care înseamnă
compromiterea imaginii publice prin asocieri de proastă factură, în sublimarea trecutului, în
rezolvarea problemelor pe care în 2013 le-au acutizat, le-au inflamat sau nu au fost în stare să şi le
rezolve.
Indiferent de gradul de cunoaştere, de puterea sau de disponibilitatea balanţelor,
retrogradarea lui Mercur în zodiile Peşti şi Vărsător, adică în casele VI şi V, epuizează balanţele şi
le obliga să treacă de la veselie la tristeţe, de la un program pus în slujba bucuriile, plăcerilor sau
confortului la un program de muncă sau de restricţie, fără să obţină vreun beneficiu din acestea.
Cu alte cuvinte, februarie este o lună în care le este agresata moralitatea, pusă la îndoială
seriozitatea pe care o pun balanţele în relaţiile lor. Februarie va fi o lună care le solicită inutil, care
le oferă responsabilităţi noi şi care, în viziunea lor, le oboseşte cu lucruri inutile ce ar trebui să fie
rezolvate de la sine.

MARTIE
Schimbarea priorităţilor. Beneficiază de primele rezultate concrete pe anul 2014. Greşeli.
Sunt presate de timp. Desprindere de noroc. Revizie. Coboară standardele. Privesc evenimentele
sociale cu mai multă demnitate. Putere. Acceptare. Optimism. Agresivitatea este interpretată greşit.
Nevoie de oameni serioşi. Decizii categorice. Invitaţie la seriozitate, muncă, la recunoaşterea
greşelilor.
Lună martie vine pentru balanţe cu o schimbare de vibraţie astrală, suficient de puternică
încât să schimbe priorităţile şi să le aducă în faţa unor noi tipuri de încercări. La începutul lunii vor

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

423

considera că problemele anunţate pe diferite canale de informaţie, astrologice sau nu, ţin tot de zona
muncii sau de tendinţa de nesubordonare pe care balanţele le afişează cu atât de multă încântare.
Din nefericire, de această dată se înşeală pentru că trecerea lui Lilith în casa a XI-a a prietenilor, a
fraternităţii, a iubirii primite, le aduce pe acestea în ipostaza de a beneficia de anumite rezultate ce
apar în urma demersurilor tendenţioase pe care le-au explorat în primele două luni ale anului, dar şi
în a doua jumătate a lui 2013.
Pentru că Marte se afla în mers retrograd chiar de la începutul acestei luni pe semnul lor,
pentru că Lilith le intră pe casa prietenilor, balanţele se dau de gol, spun lucruri pe care ar trebui să
le ţină numai pentru ele, se afişează într-un mod necuviincios sau, cum se spune în popor, îşi taie
singure craca de sub picioare.
În continuare vor considera că societatea este de vină, că această situaţie îi ia pe nepregătite
pentru că de-a lungul lunii februarie balanţele au avut încredere în parteneri, chiar dacă i-au păcălit,
chiar dacă i-au minţit, chiar dacă s-au jucat cu aceştia periculos aşa cum se joacă o pisică cu
şoarecele. Acum trecerea lui Lilith în casa iubirii primite le vulnerabilizează pe balanţe şi le face să
se confrunte cu problemele trecutului pe care au dorit să le ascundă. Cei din jur, de această dată, le
mint, le ascund adevărul, le induc în eroare intenționat, le promit lucruri pe care nu le vor oferi
niciodată şi pentru că Junon se afla foarte aproape de Uranus din Berbec, le va aduce acestora
tendinţa de a fi păcălite prin entuziasm, prin bucurii, prin câştiguri obţinute rapid.
În realitate, toate aceste lucruri care sunt strălucitoare, care promit o schimbare rapidă de
situaţie, nu reprezintă altceva decât un eşec rapid prin faptul că nu li se oferă balanţelor suficient de
mult timp, suficient răgaz încât să-şi reamintească exact situaţiile pe care le-au trăit şi cu care se
confruntă din nou acum pentru a le rezolva. Ceea ce a fost eşec în trecut, prin iluzie, prin păcălire
devine în martie 2014 un alt eşec, o altă desprindere de şansă, de noroc şi nu pentru că lucrurile ar fi
orientate negativ, ci pentru că balantele îşi dau singure în cap.
Contactul cu trecutul va fi cu atât mai dureros cu cât în martie doi malefici sunt în mers
retrograd, deci nu doar Marte, ci şi Saturn, care din casa a II-a, a strictelor necesităţi, le acutizează
balanţelor necesitatea de a face o revizie în propria viaţă. Au nevoie de regim alimentar, să fie
restrictivi cu cei din jur, cu relaţiile şi acest lucru nu va putea fi făcut pentru că Venus din Vărsător,
în opoziţie cu Lilith, o mare parte a lunii martie îi vă îndeamna spre plăceri care contravin
disciplinei, către risipă, către bucurii extravagante sau către acţiuni care sunt privite ca bucurii sau
desfăşurate în zona de confort pentru balanţe, dar aducătoare de probleme, de ghinioane sau
neplăcute pentru ceilalţi.
Balanţele care nu vor ţine cont în martie de ceilalţi, vor traversa un şir nesfârşit de probleme,
de limitări, de eşecuri, de ghinioane încât să fie îndemnate să gândească pesimist, să-şi pună mari
semne de întrebare, faţă de seriozitatea lor, faţă de vocaţia pe care o au sau chiar faţă de talentele pe
care le-au probat până acum cu atât de multă eficiență. Pentru a supravieţui în zona de confort sau
pentru a supravieţui la modul general, balanţele, în martie, vor fi îndemnate să facă un compromis.
Acest compromis este legat de asociere, adică îşi vor coborî standardele, se vor asocia cu oameni
sub nivelul pe care-l au, crezând că-l pot transforma pe aceştia în subalterni fideli. Asta s-ar fi putut
întâmpla în luna februarie, însă în martie, lucrurile vor fi marcate de neprevăzut şi balanţele nu fac
altceva decât să arate cât de vulnerabile sunt, cât de puţine cunoştinţe au despre domeniul în care
activează sau de cât de puţin energie au chiar și atunci când vor să convingă pe toată lumea că
debordează de vitalitate sau de optimism.
Există însă şi o parte bună în toate aceste ipostaze astrale şi anume faptul că din 4 martie, de
când Lilith va trece din Rac în Leu, adică va elibera casa demnităţii sociale şi până în 16 iulie când
Jupiter va trece şi el în Leu, balanţele vor resimţi toată această presiune socială că pe un îndemn la
transformare. Nu vor mai fi atât de lezate pe imaginea publică, nu vor mai fi atât de vulnerabile pe
toate lucrurile pe care le spun sau pe care le pun la dispoziţia celorlalţi, ci vor avea pe alocuri şi
momente de luciditate, de putere, de forţă, de acceptare. Pentru balanţe este foarte important să fie
acceptate, recunoscute, integrate în viaţa socială pentru a da lipsurilor materiale sau problemelor de
natură relaţională o tentă optimista, degajată ori pentru a le trece pe acestea într-o altă zonă.
Retrogradarea lui Marte le va face puţin mai agresive decât au fost până cum şi această oportunitate
pe care o au, aceasta degajare a imaginii publice, ar putea să le fie interpretate greşite de balanţe, în
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sensul că sunt îndemnate să procedeze de o manieră greşită împotriva celorlalţi, să-i lezeze pe toţi
cei cu care au colaborat, să-şi dorească să-i domina ori să-i folosească pentru a le recupera lor ceea
ce au pierdut în ultima vreme.
De la începutul lui martie şi până pe 20 mai cât timp Marte va fi în mers retrograd, balanţele
au nevoie de oameni foarte serioşi în jur, de acceptare, de înţelegere, au nevoie ca toţi din preajmă
să dea dovadă de răbdare, de înţelegere şi de iertare. Faptul că Axa Dragonului îşi va schimba
semnul în 22 martie, le va aduce balanţelor o nouă deschidere. Devin de această dată personaje
importante pentru comunitate şi sunt ascultate. Dacă au lucruri importante de spus atunci vor
contribui prin efort propriu la creşterea şi dezvoltarea lor. Dacă până acum au dat dovadă de
instabilitate şi au urmărit acumulări personale pe seama celorlalţi, aşa cum am văzut că s-a
întâmplat în 2013 cu balanţele, atunci vor eşua la capitolul sinceritate şi deviza lunii martie
(căutarea adevărului) devin un instrument orientat împotriva lor. Faptul că acum, în martie, Capul
Dragonului le trece pe semnul lor, le aduce pe balanţe în fața unor decizii categorice. Au nevoie să
recupereze multe dintre greşelile pe care le-au făcut, nu că cineva le acuza, pentru că în anturaj sunt
tolerate, ajutate, sunt protejate, ci pentru că destinul nu mai poate accepta această serie nesfârşita de
greşeli.
Balanţele sunt, aşadar, invitate în această primă etapă care începe în martie şi se termină pe
20 mai, la seriozitate, la muncă, la a-şi recunoaşte greşelile pentru a vedea care este gradul de
acceptare a celor din jur, a vedea bazele reale ale colaborărilor şi a nu se mai hrăni cu prietenii false
ori cu o imagine falsă. Dacă procedează aşa atunci asocierile sunt pentru balanţe de bun augur şi vor
reuşi acum să-şi pună bazele unui viitor foarte bun.

APRILIE
Explozii temperamentale. Refuz. Conflicte în familie. Invocarea trecutului lor doar pentru a
le considera vinovate. Problemele mai vechi cer acum soluţionare urgenţă. Neîmplinire. Apel la
educaţia primară. Au şansa să se evidenţieze prin calităţi. Abuzul de funcţie este invocat pentru a fi
sancţionat. Curiozitate. Iertarea le face celebre.
Aprilie este o lună complicată. Acum se împlineşte o cruce cosmică pe semne cardinale la
care participa şi Marte, ce se află în plin tranzit prin semnul lor. Asta înseamnă că balanţele în
aprilie ocupa o poziţie privilegiată în diferite conjuncturi, situaţii sau confruntări ori ipostaze sociale
care se remarcă prin explozii temperamentale sau printr-o administrare eronată a unui bun. În aprilie
balanţele vor să pună la dispoziţia celorlalţi cunoştinţele, priceperea timpul însă primesc din partea
lor un refuz categoric.
Zona familiei este lovită în continuare de conflicte pe care nu le pot administra, nu le pot
gestiona şi care le întorc spre trecut. Tot timpul le sunt reproşate balanţelor anumite greşeli pe care
nu le mai pot repara sau pe care nu vor să le repare lăsând impresia că acestea sunt vinovate de toate
lucrurile rele care se afla acolo. Pe zona publică acestea reuşesc să salveze aparenţele mult mai uşor
chiar dacă zona muncii este în continuare afectată de complicaţii sau de probleme pe care nu le pot
rezolva. Există în acest segment al profesiei ipostaze care ar putea sa le încânte pe balanţe pentru că
Venus se afla în exaltare pe casa a VI-a şi înmoaie relaţiile tensionate, îndreptându-le spre armonie.
Aceste lucruri benefice nu reuşesc însă să contrabalanseze întregul complex astral dominat de
crucea cosmică de pe semnele cardinale. În felul acesta, putem vedea în aprilie balanţe care ies la
rampă, care ridică tonul, care doresc să se impună care vor să fie recunoscute pe plan social aşa cum
au crezut că au fost recunoscute în perioada 2009-2012 când au dat dovadă de tărie de caracter când
au învins în anumite confruntări sau au impus un etalon nou în grupul de apartenenţa în aşa fel încât
exemplul lor, pozitiv sau negativ, a rămas în istorie. De această dată, contextul astral nu le mai ajută
şi opoziţia pe care Marte şi Junon o împlinesc în 7 aprilie reprezintă un element definitoriu în a
contura tipurile de conflicte pe care le parcurg. Ele nu-şi vor da seama că se afla într-o perioadă de
criză în aprilie, în prima zi când Soarele şi Jupiter vor fi în careu, vor privi aceste evenimente ca pe
alte probleme pe care trebuie să şi el rezolve. Dacă fondul general este unul negativ, cu trecerea lui
Mercur în Berbec în 7 aprilie segmentul comunicării reprezintă punctul forte al balanţelor. Ele
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intuiesc acest cadru general, faptul că se află în faţa unor complicaţii sociale pe care nu le pot
rezolva singure şi atunci vor să încline balanţa spre comunicare. Vor să atragă discuţia pe terenul lor
sau să facă în aşa fel încât să comporte anumite avantaje, anumite câştiguri care să le tempereze
teama de viitor sau nesiguranţă.
Dacă sentimentul este elementul definitoriu pentru acest semn, atunci putem spune că aprilie
le va aduce acestora sentimentul neîmplinirii şi al agresiunii venită din exterior. Balanţele însă nu
sunt fiinţe pasive care primesc tot ce vine din exterior cu anduranţă, ci sunt semne cardinale, deci
au viteza de reacţie şi răspund în felul lor după educaţia care a fost primită, după tipul de moralitate
pe care şi l-au dezvoltat de-a lungul vieţii prin abordarea conştientă a provocărilor venite din
anturaj.
Momentul 18 aprilie, când Soarele trece prin Capul Dragonului ar trebuie să reprezinte
pentru balanţe ipostaza de succes, de deschidere, de oportunitate şi de relansare a unor proiecte
personale. Ele însă depind foarte mult de ceea ce s-a-ntâmplat în 2013, de calitatea faptelor
săvârşite în anul anterior, de cât de puternici au fost, de cât de înrobite s-au simţit sau cât de uşor au
putut ierta anumite greşeli pe care cei din preajma le-au tot făcut faţă de balanţe din 2011 încoace.
Dacă au avut un comportament foarte bun, dacă nu s-au implicat în tot felul de acţiuni
revendicative sau nu au cerut drepturi pe care nu le merită, atunci conjuncţia Soarelui cu Capul
Dragonului le scoate pe acestea la rampă prin calităţi, prin talente prin deschideri, sau printr-o
formă de inspiraţie care să demonstreze faptul că balanţele sunt în continuare pe val, chiar dacă
acum sunt ciufulite şi cu pantalonii rupţi, zâmbesc, au carisma, ies din umbră şi pot să-i instruiască
pe ceilalţi cum să se îmbrace şi cum să-şi aşeze părul, ce haine să-şi cumpere, cum să se comporte,
care este limbajul care trebuie abordat în diferite medii, cum să păstrezi armonia între viaţa
personală şi cea publică fără să pierzi nimic. Balanţe de acest fel sunt însă puţine şi dacă până acum
am văzut nativi ai acestei zodii care ridică tonul, care abuzează de senzaţie, de sentimente sau de
libertatea care le-a fost acordată printr-un ajutor, printr-o susţinere sau prin anumite prerogative
obţinute prin statut sau funcţie, atunci nu trebuie să ne aşteptăm la prea multe gesturi benefice din
partea lor în aprilie.
Când balanţele sunt discriminate aşa cum se va întâmpla în aprilie, au tendinţa de a-şi crea o
insulă şi se vor înconjura de oameni care să fie de acord cu ele, care să le susţină punctul de vedere.
Din nefericire, pentru că Mercur din Berbec are un punct de vedere destul de agresiv, impunător sau
arogant, oamenii cu care se vor înconjura balanţele vor fi fiinţe care agasează prin termen, prin
cuvânt, care cer ceea ce nu au meritata niciodată sau care doresc să impună celorlalţi anumite
elemente de comportament pe care ei nu le au sau nu le vor avea niciodată.
Aprilie trebuie să fie pentru balanţe o lună de transformare, însă aceasta trece printr-un drum
foarte îngust, acela al autocontrolului în care sentimentul discriminării trebuie diminuat la
minimum, încât ceea ce se întâmplă pe zonă publică, chiar dacă este puţin şi benefic, trebuie să se
întâmple şi în familie. Lucrurile sunt extrem de complicate şi apăsătoare pentru balanţe chiar dacă
Soarele le va trece pe 20 aprilie în Taur şi, intrând pe casa a VIII-a, ar putea să le aducă acestora
anumite beneficii pentru a le mai tempera puţin din relaţiile complicate pe care le parcurg sau din
caracterul dramatic al anumitor întâmplări pe care nu le pot coordona cum vor sau din teama pe care
le-o insufla anumite conflicte pe care nu le pot tempera.
Chiar dacă toată luna nu au reuşit să-şi tempereze această latură afectivă, nu şi-au controlat
firea şi au oscilat, bulversându-i pe cei din jur cu inconstanța lor sau caracterul duplicitar al
anumitor decizii, spre finalul lunii balanţele devin înţelepte. Îşi atribuie tot felul de roluri pe care nu
le merită şi, prin careul Soarelui cu Lilith din 26 aprilie, vor să controleze anumite reacţii pe care le
pot avea cei cu care s-au înconjurat prin secrete sau prin anumite intrigi pe care vor dori să le ţină
ascunse.
Dacă la vedere ele par împăciuitoare şi mature, dând sfaturi cu rol de averizare scoţând în
evidenţă mai mult elementele negative de caracter pe care le au cei cu care interacţionează, pe
ascuns, judecând aşa, îi critică pe cei din jur şi le creează stări proaste, o anume nesiguranţa sau îi
împovărează cu griji inutile. Balanţele care iartă nu vor proceda în felul acesta şi vor reuşi să atragă
atenţia celor din jur printr-o anduranţă nespecifică lor, ceea ce va trezi cu atât mai multă admiraţie
cu cât mai mari sunt probleme în faţa cărora rezistă.
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MAI
Echilibru. Se implică în problemele celorlalţi. Fugă de răspundere. Complicaţii prin
transfer. Criză. Se înlocuieşte un rău mai mare cu unul mai mic. Putere prin contacte. Trădare.
Probleme ce vin din neînţelegeri adânci. Realism. Selectarea cercului de cunoscuţi pentru a-şi
construi un viitor mai bun. Cumpene generate de acţiuni preferate în mod greşit. Orgoliul este o
mare povară.
Luna mai le aduce balanţelor o redresare a problemelor temperamentale pe care le-au
parcurs de la începutul lui martie încoace. Până pe 20, când Marte îşi revine din mersul retrograd,
balanţele vor căuta să identifice problemele celorlalţi ca şi cum sunt propriile probleme şi încercând
să le rezolve pe acestea să trăiască în mulţumirea faptului că dacă s-ar confrunta cu probleme
similare ar fi în stare să le soluţioneze. În felul acesta, dau curs devizei lunii mai (limpezirea
lucrurilor) pentru că de fapt ele fug de răspundere, de realitate, fug de problemele proprii şi se
păcălesc cu faptul că aceasta este direcţia spre care se îndreaptă: rezolvarea problemelor celorlalţi.
În felul acesta, înţelegem că primele 20 de zile vor fi destul de complicate pentru cei care au
balanțe în preajmă pentru că se vor simţi invadaţi până şi în cele mai intime elemente ale familiei
sau ale vieţii personale cu scopul de a fi identificate soluţiile care trebuie aplicate urgent. Balanţele
traversează în luna mai ipostaze care devin complicate prin transfer. Că vor să sugereze o soluţie, că
dau sfaturi, că se implică în acţiuni concrete, greşesc pentru că fac lucruri care nu le sunt cerute.
Pe 10 mai, când Soarele va împlini o opoziţie cu Saturn balanţele vor fi în criză. Se vor teme
că-şi pierd economiile pe care le-au păstrat cu mare grijă în 2013, se tem că-şi pierd prietenii, se tem
din nou de crizele pe care nu le pot rezolva şi atunci vor îmbrăţişa compromisul. Lilith din Leu, de
pe casa prietenilor şi a protectorilor va căuta să medieze aceste probleme temperamentale, adică
opoziţia lui Marte cu Uranus. Prin compromis se înlocuieşte un rău mare, cu unul mai mic, însă se
menţine această latură încordată care le duce pe balanţe spre nemulţumire sau spre a explora eşecul.
Fie că muncesc sau doresc să se relaxeze, fie că aleg să se implice în activităţi legate de
familie, balanţele sunt acum lovite de compromis şi ar putea deveni chiar experţi în acest capitol
pentru că vor explica celorlalţi că pentru ele compromisul reprezintă o motivaţie sau mijlocul în
care îşi rezolvă anumite frământări. Dacă sunt suficient de neinspirate să le recomande şi celorlalţi
ca soluţii salvatoare compromisul, atunci se vor adânci în complicaţii relaţionale pe care acum nu le
vor percepe la adevărata lor intensitate, ci abia luna viitoare, în iunie, vor observa că aceste crize ar
fi putut să se încheie în luna mai dacă ar mai fi rezistat încă un pic şi nu ar fi îmbrăţişat cu atâta
deschidere compromisul şi, în plus, nu l-ar fi recomandat celorlalţi.
Acum se aleg şi cu o imagine proastă, iar familia nu poate susţine o balanţă care nu se
descurcă în relaţiile sociale, care este posacă, o balanţă care se izolează sau care refuză contactele.
Balantele ştiu că multiplele contacte reprezintă atuul lor şi atunci când această zonă devine
vulnerabilă, când le scade numărul de prieteni, când nu mai sunt ascultaţi, nu mai sunt băgate în
seamă, când recomandările lor nu mai contează, suferă foarte mult şi pentru ele aceasta este o
dovadă de declin.
Pentru balanţele care în 2013 au dat dovadă de un caracter negativ, momentul 10 mai le
aduce începutul unor transformări sociale de factură negativă. Pierd pe zonă publică, la capitolul
imagine, sunt părăsite de prieteni ori trădate de persoanele în care au avut multă încredere, nu
pentru că aceste persoane au îndreptat spre balanţe demersuri negative, ci pentru că balanţele nu
sunt acum în stare să înţeleagă că binele, atunci când este atribuit, trebuie nuanţat şi că este nevoie
de puțină îndurare pentru ca să se depăşească acest moment, că atunci când se merge la doctor şi
pacientul trebuie să reziste la frică de injecţie pentru a beneficia de cel mai bun tratament.
În timp, despre luna mai, balanţele îşi vor aminti doar că au trecut prin momente dure, că au
existat persoane care le-au înfruntat, care le-au constrâns să spună adevărul, să recunoască o
greşeală din trecut şi apreciază toate aceste intervenţii ca fiind tendenţioase. Dacă au un dram de
înţelepciune atunci balanţele vor reuşi să transforme luna mai într-o ipostază binefăcătoare. Vor
înţelege care sunt adevăratele probleme din comunitate, vor înţelege care este calitatea principală a
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colaboratorului, vor şti care este baza relaţionării şi atunci vor fi mult mai realiste, reuşind din
iniţiativă proprie să selecteze cercul de prieteni pentru a construi un viitor solid, stabil, nu unul
iluzoriu. Dacă se separă de caracterul dramatic, dacă nu iau toate aceste ipostaze de mustrare socială
în sens personal atunci întâmplările din a doua parte a lunii mai, când Mercur din Gemeni va
împlini două sextil, cu Venus şi Uranus, dar şi un trigon cu Marte, vor reuşi să se ridice deasupra
celorlalţi printr-o anumite inventivitate ceea ce le va lăsa celor din jur senzaţia de transparentă. În
luna mai balanţele se tem de penibil, de transparentă şi cu cât se vor teme mai mult, cu atât mai
convingătoare vor fi ca ele nu au nimic de ascuns, că sunt educate, că au bune intenţii şi că
frământările pe care le traversează sunt fireşti, asemenea celor din jur.
În a doua parte a lunii pot traversa probleme de muncă, prin transfer de valori sau prin
preschimbarea postului pe care-l ocupa ori printr-o mutare care se va consuma, printr-o decizie
luată de un şef. Această decizie ar putea să însemne mai multă stabilitate pentru balanţe, dar le
aduce acestora un disconfort faţă de familie. Este vorba despre modificarea programului de muncă
sau despre modul cum sunt remunerate.
Pentru că se tem că anumite lucruri de factură personală să nu le fie descoperite, aceste
schimbări în programul de lucru sau în raporturile sociale le inspiră balanţelor nesiguranţă şi spre
finalul lunii, când Saturn şi Junon vor fi în opoziţie, unghi împlinit cu puțin timp înainte ca Venus
să iasă din casa parteneriatelor şi să intre în casa misterelor, iar Mercur să le treacă pe casa
demnităţii sociale, balanţele ar putea trece printr-o cumpănă. În felul acesta, se indica ziua de 29
mai ca fiind una complicată pentru aceşti nativi pentru că exasperate de lucrurile care le-au agasat
de-a lungul acestei luni, vor alege în mod neinspirat să pună piciorul în prag sau să fie categorice
când atitudinea lor trebuie să fie la polul opus. Trebuie să reziste, să se abţină de la orice reacţie
negativă în ziua de 29 mai pentru a putea merge mai departe şi a nu strica lucrurile bune pe care au
reuşi să şi le menţină cu atât de mare efort. Bine lunii mai, aşa cum se poate constata din această
prezentare, vine spre balanţe condiţionat. Ele au puterea acum să transforme o energie obiectivă
într-o construcţie care să o slujească. Am văzut în luna anterioară că tendinţa a fost să se depărteze
de comunitate şi să se înconjoare cu oameni pe care-i pot controla uşor. Acum dacă explorează
această tendinţă şi dacă procedează aşa cum greşit au făcut în perioada 2009-2012, balanţele vor
transforma norocul care ar trebui să le ducă în alte zonă, în alte meserii, în alte grupuri, în alte
medii, în presiuni puse pe comunitate pentru a extrage de acolo beneficii care nu le mai sunt utile.
Dacă vor cu insistenţă să se menţină pe această linie a orgoliului vor pierde şansa specială de a se
separa de trecutul dureros şi de a o lua de la capăt pe un drum mai bun.

IUNIE
Avantaj. Acces la informaţii superioare. Temperare. Autoritate. Muncă. Vitalitate se
situează la cotele minime. Se învinuiesc de indulgenţa pe care le-au arătat-o celorlalţi anterior.
Ajustare prin modificări în regim, program, terapie. Nemulţumire. Ajutor. Inspiraţie. Ridicarea la
suprafaţă.
În iunie balanțele se vor afla din nou în faţa unui avantaj substanţial. De această dată Mercur
retrograd în Rac şi respectiv Gemeni (7 iunie – 1 iulie) le va favoriza acestor nativi accesul la
informaţiile superioare. Cât timp va fi în Rac le va tulbura pe balanţe cu ambiţii sau dorinţe pe care
nu le-au putut adjudeca din 2012 încoace sau pe care nu le-au putut menţine în intervalul 2009 –
2012. Trecând în Gemeni din 17 iunie Mercur le va aduce acestora acces la informaţii care pot fi
transformate în avantaj propriu, fie că-şi aduc aminte de lucruri care sunt foarte importante pentru
comunitate, pentru grupul de apartenenţă, pentru familie sau pentru câţiva oameni de la care se
aşteaptă să le protejeze sau să le ajute, fie ca pe baza experienţelor anterioare trag concluzii pe care
nimeni nu este în stare să le obţină, beneficiind astfel de un spor de putere faţă de toate celelalte
semne zodiacale. Retrogradarea lui Mercur înseamnă oprirea minţii care îi bulversa şi dezlănţuirea
unor elemente de factură personală care să le oprească instabilitatea şi să-i facă mult mai eficienţi în
demersurile în care sunt implicaţi.
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În continuare casa I, a personalităţii, este zdruncinată, însă Mercur, de această dată se afla în
mers direct, îndreptându-se în linie dreaptă către ingresul în scorpion care se va consuma la finalul
lui iulie. Balanţele în iunie simt că pot recupera teren, că se pot arăta în mai multe feluri, fie
autoritare, fie norocoşi, fie flămânzi de avantaje sau de putere, fie dispuşi să muncească foarte mult
pentru a-şi asigura un viitor luminos. Indiferent de tipul de acţiune pe care îl va prefera balanţa se
va afla acum într-un mare impas. Nu va şti dacă să aleagă progresul social fulminant, acela pe care
îl miroase de la începutul acestei luni, fie să meargă mai departe pe construirea unei armonii în
familii, aceea care a fost zdruncinată în primele luni ale anului.
Pentru cei care au balanţe în jur, comportamentul acesta va înseamna redresare, ridicare
deasupra ghinioanelor pe care le-au tot parcurs în ultima vreme, printr-un gen de inspiraţie care va
fi mult mai vizibil în special din 17 iunie încolo, când Mercur se va întoarce pe casa a IX-a. Ceea ce
are calitatea de impediment vine din faptul că Soarele din casa a IX-a împlineşte un careu cu Chiron
din casa muncii sau a bolii. Vitalitatea le este slăbită, simt că au noroc, simt că au în sfârşit suportul
social necesar pentru a trece pe nivelul următor însă corpul nu-i ajută, elementele de factură internă
sau sarcinile profesionale sunt obstacole peste care trec foarte greu sau deloc.
Multe balanţe vor privi aceasta abordare ca pe o pedeapsă şi se vor grăbi imediat ca găsească
vinovatul pentru că Capul Dragonului le trece prin semnul lor vor considera că celălalt este vinovat
că au fost prea indulgenţi cu minciuna cu făţărnicia şi îşi acordă circumstanţe atenuante pentru
ipostazele în care au dat dovadă de prea multă duplicitate sau chiar de aroganţă.
Succesul social el va motiva pe balanţe să ascundă mult ca zona muncii sau sănătatea lor
reprezintă unul din cele mai neplăcute sectoare ale vieţii personale. Dacă în societate sunt dintrodată comunicative, iar temperamentul lor nu-i mai agasează pe ceilalţi, aşa cum s-a-ntâmplat în
lunile anterioare, sănătatea lor este mult slăbită şi orice urmă de refuz al activităţilor sociale este
privit de balanţe ca ipostaze in care pierd un tren, o şansă şi regretă foarte mult că se întâmplă asta.
Intrarea lui Neptun în mers retrograd pe casa muncii le aduce din nou în faţa unor simptome
înşelătoare. Balanţele care au mai trecut prin episoade de genul acesta, care au fost rezolvate
medical, nu neapărat prin odihnă sau destindere se vor gândi din nou că de această dată aceasta este
soluţia. Nu, de această dată soluţia nu este medicală, ci le păcăleşte pe acestea să-şi îndrepte
întreaga atenţie către starea de sănătate, către a-şi ajusta regimul alimentar, către a schimba
medicaţia sau poate a schimba medicul.
Balantele care sunt avansate în vârstă ar putea avea în iunie o scădere a vitalităţii cauzată de
o scădere a imunităţii sau de slăbirea corpului prin ingerarea unor substanţe care îi consumă din
rezerve sau chiar îl otrăvesc. În această perioadă trecerea lui Venus prin casa a VIII-a, pentru că i se
opune lui Saturn din casa a II-a, reducă substanţial ca un regim alimentar să le ajute pe balanţe sau
un tratament naturist ori alternativ să poată înlocui o intervenţie alopată. În felul acesta, se poate
observa că orice consum de pe zona socială le aduce pe balanţe în postura de a se epuiza nereuşind
nici de această dată să facă diferenţa între voinţă şi ambiţie, între determinare şi invidie sau răutate.
În 9 iunie Neptun intra în mers retrograd şi acestuia i se alătură o altă retrogradare de pe casa
bolilor acute, aceea a lui Chiron din Peşti care la momentul intrării în mers retrograd mai păstrează
încă memoria careului cu Soarele. Orice urmă de îndoială, de suspiciune, orice furtună afectivă le
zdruncină pe balanţe şi le epuizează, le consuma vitalitatea în mod inutil sau le face să-şi piardă
capul.
Pentru că în 14 iunie Marte şi Pluton vor fi în careu, Pluton aflându-se de ani buni în careu
cu Uranus, vedem cum pe cer se construieşte un careu în T pe semne cardinale, cu Pluton pe casa
familiei în calitate de planeta focar. Marte, fiind în plin tranzit pe semnul lor, le aduce pe balanţe în
postura de a se grăbi. Se grăbesc şi fac prostii, strică prin casă, strică relaţiile de familie, asocierile
şi nu cu mult efort, ci dintr-o vorbă sau dintr-o atitudine fără a se strădui, nici măcar puţin, să se
facă înţelese, gesturile balanţelor nu sunt precipitate, ci ele au la bază o nemulţumire accentuată, un
tragic adânc, acela pe care le-au construit tot anul 2013 şi pe care l-au adus cu ele şi în 2014.
Conjuncţiile succesive ale Soarelui cu Mercur din această lună şi, deopotrivă, împlinirea
careului lui Jupiter la Axa Dragonului înseamnă pentru balanţele superficiale care şi-au consumat
energia în perioada 2009 - 2012 pentru ambiţii sau vanitate postura în care pierd o şansă. Balanţele
care s-au hrănit cu modestie, care au muncit pentru ceilalţi şi care s-au sacrificat pentru relaţiile în
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care s-au implicat cedând în faţa adevărului, chiar dacă acesta i-a dezavantajat, au parte, prin aceste
conjuncţii succesive ale soarelui cu Mercur, de sugestii sau chiar de ajutor venit din afară. Acest
termen de afară ar putea însemna pentru balanţe nu doar străinătatea, ci un ajutor venit de la o
persoană situată la mari depărtări, din afara familiei, prin facilitatea unor studii, prin recomandări
sau pur şi simplu prin detensionarea inspiraţiei. Balanţele inspirate sunt carismatice, fermecătoare şi
constituie pentru toţi cei care sunt în preajma lor un talisman norocos. Orice urmă de invidie,
vanitate sau răzbunare, adică acele balanţe care sunt tulburate de energia scorpionului (sunt multe
balanţe care au planete individuale în Scorpion) transformă toată această ipostază de noroc pentru
consolidarea stării de confort, în noroc pentru ridicarea la suprafaţă, pentru purificarea sufletului,
pentru înţelegerea greşelilor pe care le-au tot făcut şi eliberarea de stări vicioase care le încurajează
pe balanţe să fugă de profunzimea sufletului şi să caute confortul prin orice mijloc şi orice
compromis.

IULIE
Libertate. Risipire. Avantaje prin folosirea ideile. Oferă dovezi de putere. Se acţionează în
forţă. Dezamăgiri din cauza unor rezultate supraevaluate. Echilibrul se menţine prin modificarea
atitudinii. Marginalizări ca sancţiuni aplicate orgoliilor prea mari. Pun greutăţile lor pe umerii
celorlalţi. Nu mai sunt inspirate.
Revenirea lui Mercur la mersul direct poate însemna pentru balanţe şi revenirea la o formă
de exprimare care le este foarte plăcută: libertatea. Balanţele au nevoie să se simtă libere spre a
alege cine să le reprezinte, cine să le rezolve problemele sau să-i aleagă pe cei care să muncească în
locul lor.
Deviza lunii iulie (căutarea libertăţii) poate reprezenta un mare impediment pentru balanţe
pentru că le aduce în postura de a risipi din nou puţinul care le-a mai rămas. Marte în această lună
va părăsi semnul lor, după un lung traseu, şi le va elibera de sentimentul răspunderii. Balanţele se
simt uşurate atunci când nu sunt răspunzătoare de nimic. În egală măsură, iulie este şi luna în care
Jupiter va trece în Leu pe casa prietenilor şi le va face pe balanţe uşor de remarcat într-un anumit
mediu important de unde să se aleagă cu anumite avantaje, poate chiar materiale, dacă judecăm
lucrurile după faptul că Saturn din 20 iulie va reveni la mersul direct. Le revine sufletul, balanţele
sunt mai optimiste, mai puternice, chiar dacă sănătatea în iulie nu va comporta schimbări
substanţiale. Faptul că nu mai sunt atât de nesigure şi îşi pot folosi ideile şi pentru confortul
personal, nu neapărat pentru nevoile celorlalţi, reprezintă pentru ele o dovadă a faptului că-şi
controlează emoţiile sau că deţin controlul asupra propriului destin.
Din nefericire iulie vine cu o nouă serie de complicaţii, de nefericiri, de suspiciuni sau
îndoieli pe care numai balanţele superioare reuşesc să le administreze în modul potrivit. Mercur va
reveni în modul direct chiar în prima zi şi în 3 iulie se va afla în trigon cu Capul Dragonului
nereuşind să medieze tendinţa nodurilor pentru că acum nu mai este în mers retrograd. Ar fi putut
face acest lucru, dacă ar fi fost în mers retrograd şi numai faţă de coadă acestuia (Coada
Dragonului). Astfel, balanţelor li se va părea că anumite hotărâri, decizii, sunt deja tardive, dar nu
le mai ajuta, însă le primesc cu braţele deschise, pentru că reprezintă, printre altele, şi o dovadă de
putere, de eficienţă şi o garanţie că poate, pe viitor, ar putea să se folosească de ele. Iulie este si luna
în care Soarele şi Chiron vor fi în trigon şi balanţele nu pot rezolva probleme profesionale sau
problemele de factură medicală decât cele care au apărut în ultima vreme, însemnând în primele
săptămâni ale lunii iulie. Cele cu care s-au confruntat în iulie sau mai devreme, rămân în continuare
un punct întunecat al vieţii lor private şi vor încerca să le amâne acum preocupându-se de diferite
contacte, de lucrurile superficiale pentru a uita ceea ce le doare, pentru a uita de lipsuri, de sărăcie
sau pentru a nu se mai teme de viitor.
În preajma momentului de Lună plină de pe Rac (12 iulie) balanţele vor traversa un moment
complicat. De asemenea, 12 iulie este ziua în care o mare parte Mercur va fi anaretic pe Gemeni şi
atunci balanţele vor fi din nou motivate să acţioneze în forţă. Mijlocul lunii aduce şi o conjuncţie a
lui Marte cu Capul Dragonului şi toate aceste unghiuri astrale, toate aceste ipostaze cosmice, le
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spun balanţelor că a sosit momentul să acţioneze în forţă, că acesta este momentul pe care l-au
aşteptat de la începutul anului, adică să pună degetul pe rană şi să acţioneze. Din nefericire acesta
este şi momentul când se vor arăta libere să acţioneze după propria judecată, însă s-ar putea ca
rezultatul să nu fie acela pe care-l aşteaptă. Din nou facem trimitere la cele două categorii. La
balanţele iresponsabile sau egoiste, care au abuzat de puterea de influenţă, care au fost prea egoiste
sau individualiste în intervalul 2009 – 2012, care s-au confruntat din această cauză cu probleme din
2012 încoace, de când Saturn le tranzitează casa a II-a. Această categorie va eşua din nou într-o
încercare în care se pare că-şi folosesc toată energia vitală, toată ambiţia şi toată disponibilitatea de
care dispun. Balanţele care sunt cu adevărat echilibrate, care nu dramatizează, ci privesc lucrurile
prin simplitatea lor şi caută profunzimea pentru a se hrăni cu ea, vor renunţa la tendinţa câştigului
uşor şi vor îmbrăţişa deschiderile spirituale sau vor folosi această libertate de expresie pentru a
modifica atitudinea faţă de persoane. Această categorie este dată de balanţele învingătoare, acelea
care nu realizează un echilibru doar între oamenii care se află în față, ci se axează pe echilibrul dat
pe relaţia lor cu toți cei din jur. Această relaţie presupune şi detentă şi atitudine ofensivă, presupune
şi sacrificiu, şi dăruire şi tristeţi şi bucurii deopotrivă. Această categorie de balanţe vor privi orice
strălucire socială, în special din 18 iulie încolo, când Venus le va trece pe casa demnităţii sociale, cu
reţinere, cu rezervă, cu modestie.
Revenirea lui Saturn la mersul direct la 20 iulie avantajează doar această categorie de
balanţe pentru că la doar câteva zile distanţă, pe 22 iulie Uranus va intra în mers retrograd când
Soarele va trece pe gradul anaretic din Rac. Balanţele care nu ştiu să facă pasul înapoi, care nu ştiu
să accepte înfrângerea, care nu ştiu să privească lucrurile şi prin câştig, dar și prin pierdere vor fi
constrânse de acest context astral la o nouă serie de marginalizări, la izolare ceea ce le va bulversa
şi mai mult şi îi va transforma şi mai mult în adevăraţi torţionari pentru cei din jur, pentru că nici
după această înfrângere nu vor învăţa că anumite lucruri nu mai sunt pentru ele de actualitate.
Dacă ar fi să privim din punctul lor de vedere, balantele
negative își motivează aceste acţiuni în formă prin frică de
singurătate, însă chiar și aceasta categorie ar trebuie să ştie că
orice fapta are un ecou puternic asupra destinului personal,
asupra karmei şi că dacă păcălesc acum, dacă au şansa să
întâlnească oameni care să nu le răspundă pe măsură agresiunii
venită din partea lor, nu înseamnă că au scăpat. Universul nu
face risipă şi are mecanisme perfecte de autoreglare, iar aceste
procese se vor declasa din 26 iulie, de când Marte va trece în
Scorpion. Abuzurile pe care balanţele le-au făcut la adresa
celorlalţi se vor întoarce sub forma abuzului care se poate face
la adresa lor, din 26 iulie încolo, de când Marte le va trece pe
un semn care reprezintă prin excelenţă ambiţia şi puterea:
Scorpionul. Şi pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură,
când Marte va trece în Scorpion şi le va aduce acestora
contactul cu abuzurile, cu puterea, cu forţa, cu rasolirea acelor
elemente ale personalităţii lor pe care au dorit să le oculteze, să
nu le arate celorlalţi sau să le disimuleze, Mercur se va afla în
careu cu Axa Dragonului şi le va face total neinspirate. Nu
numai că devin vulnerabile în faţa celorlalti, dar vor avea tendinţa de a se asocia din 26 iulie încolo
cu oameni care sunt sub nivelul lor intelectual, afectiv, pe un alt tronson de vârstă, inferior din
multe puncte de vedere şi asta le va amplifica vulnerabilitatea.
Dacă acea categorie a balanţelor inferioare vor considera că scapă de probleme printr-o nouă
serie de compromisuri sau asociindu-se cu oameni cel puţin la fel de negativi, că prin greşelile pe
care le fac la adresa lor nu au mustrări de conştiinţă, pe motivul că fiind persoane inferioare trebuie
să-i pună cineva la punct, considerându-se personaje superioare, descurcărețe, vor privi trigonul lui
Uranus cu Lilith ca pe o lecţie de viaţă și-i vor privi pe cei din jur cu un sentiment de superioritate.
Pentru unii vor deveni înțelepti, însă nu aceasta este realitate, iar balanțele știu acest lucru.
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AUGUST
Revigorare. Confruntare. Imaturitatea este sancţionată. Retragere din faţă atacului direct.
Modelare. Devin pozitive doar dacă le este tolerat un comportament. Scapă de sub control o
atitudine. Forţa le vine prin asocieri. Uz de forţă ca un efect al autoconservării. Avantaj prin
mister. Intimitatea este sursa adevăratei puteri.
În august vor avea impresia că pot trece peste toate problemele, că, avându-l pe Marte în
Scorpion, se simt revigorate, au forţă, au curaj şi sunt motivate să înfrunte un obstacol pentru a-l
depăşi. Nu sunt departe de adevăr pentru că în special în mijlocul lunii, când Soarele va împlini un
trigon cu Uranus şi va media tendinţa Nodurilor, balanţele vor reuşi să facă apel la informaţii mai
vechi, să se asocieze pentru o finalitate pozitivă, cu oameni inferiori lor pentru care să-i ajute să se
ridice şi de la care să-şi extragă tot ce le trebuie pentru a progresa. Se păstrează în continuare
tendinţa câştigurilor uşoare şi există în egală măsură şi riscul ca să fie aduse din trecut anumite
ipostaze care trebuie lăsate acolo. Este greu cu balanţele care nu au dorit să înveţe nimic de la viaţă
în perioada 2009-2012 să fie calculate, disciplinate sau să facă acum un pas înapoi. Este greu să le
convingă cineva pe acestea ca a sosit momentul să ierte, să se desprindă de emoţiile negative. Vor
zâmbi, vor disimula, se vor ascunde în spatele scandalului celorlalţi pentru a nu li se vedea pielea
tăbăcită sau obrazul crăpat de ruşine.
Balanţele prefera să se retragă din faţa atacului direct pentru a evita contactul cu duritatea
lumii exterioare. Multe dintre aceste balanţe vor prefera să primească sfaturi din partea tuturor chiar
dacă sunt convinse că acestea nu sunt bune, chiar dacă procedând aşa au clar senzaţia că se expun la
mai puţin pericole decât s-ar putea expune dacă ar face totul după capul lor.
Luna august este o lună în care cu toţii ne vom confrunta cu puterea, însă pentru balanţe
puterea aceasta înseamnă forţa de a modela. În august vor să se modeleze, cele superioare după un
etalon spiritual, celelalte se vor îndrepta spre alte tronsoane ale vieţii, consumându-şi energia prin
conversaţii, contacte multiple considerând că prin acest mod de manifestare îşi îmbogăţesc
experienţele de viaţă. Puterea nu vine însă prin vorbă, nici măcar prin emoţii, ci vine prin fapte, iar
faptele balanţelor în august vor fi motivate de laude, de o anume toleranţă pe care cei din jur ar
putea să o arata faţă de greşelile pe care acestea le-au făcut. Balanţele devin întru totul pozitive,
plăcute, deconectante dacă le este tolerant orice comportament, dacă nu sunt constrânse să se
transforme, să se trezească dimineaţa, să respecte un program de lucru, un program de masă sau să
li se îngrădească dreptul la a iubi.
În august puterea balanţelor va fi amplificată de sentimente ca şi cum nu pot merge mai
departe decât dacă iubesc. Până la urma acest element personalizat la nivelul acestui semn zodiacal
reprezintă acum un impediment. Nu vor reuşi să-şi rezolve crizele din relaţii pe care le traversează
din 2011 încoace pentru că vor mai alege calea cea mai simplă, cea mai uşoară, adică să-şi
folosească puterea doar în raport cu obiectul afecţiunii lor.
Din nefericire accentuarea zodiei Leu în august le va face pe balanţe teatrale, vor fi
linguşitoare şi vor reuşi să obţină avantaje de la persoane supuse, adică se vor apropia foarte mult de
oameni care au de dăruit pentru că vor considera că numai aşa merg mai departe, numai aşa îşi
rezolvă o parte din probleme sau îşi rezolvă un anumit impas.
În realitate, multe dintre aceste direcţii ascund impresii negative. Sunt făţarnice, lase, leneşe
sau prea vulnerabile în faţa binelui şi există riscul să scape totul de sub control. Lipindu-se de o
persoană care a aprobat autocontrolul sau forţa, balanțele se ridică din punct de vedere social, sunt
din nou vizibile, căutate, preferate în anumite medii fără să facă nimic. Balanţele care în perioada
2009-2012 au dat dovadă de vanitate, nu găsesc acum o persoană care să mai aibă încredere în ele şi
se îndreaptă către familie, acolo unde lucrurile, chiar dacă sunt încordate sunt arhicunoscute şi
încearcă din nou să extragă seva unui arbore care s-a urcat de mult timp. De aici şi disperarea
balanțelor în această lună, care nu-şi vor găsi locul, vor fi nervoase irascibile sau pentru a se
desprinde şi de această stare de normalitate, de acest efecte al faptelor greşite pe care le-au săvârşit
se vor apropia de plăceri sau bucurii iluzorii care ar putea să le pună din nou în pericol sănătatea.
Marte în Scorpion nu este numai exponentul transformării spectaculoase, ci şi a decăderii sau a
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acţiunilor iresponsabile săvârşite împotriva propriei persoane. Valențele care au dat dovadă de
vanitate în perioada 2009-2012 vor fi acum atinse de eşec. Vor eşua acum din nou în dorinţa lor de
a-şi folosi puterea. Ar trebuie să fie conştiente că puterea pe care o au nu se afla în ograda proprie,
ci se afla la vecini, forţa lor le vine prin asocieri şi trebuie să fie atente, măcar acum în a
doisprezecelea cea la faptele pe care le fac faţă de aceştia. Armonia în cazul lor trebuie să vină din
relaţiile pe care le dezvolta cu cei din jur. Asta înseamnă că în faptele lor balanţele trebuie să arate
că pot ierta, că pot fi disciplinate, că nu pot minţi, că nu disimulează, că pot avea tact, că pot spune
un adevăr pe măsura puterii de înţelegere a interlocutorului pentru a nu-l distruge prin francheţe sau
atitudine directă, trebuie să le probeze pe toate acestea pentru a fi acceptate din nou ca persoane de
succes.
În august balantele vor fi cel mai vulnerabile, pentru că dacă până acum au fost suficient de
prudente în desfăşurare, acum, pentru că-l au pe Marte în Scorpion, au impresia că pot face faţă
oricăror opoziţii, că au scăpat de o perioadă grea, apăsătoare, epuizantă şi nu constituie un pericol
prea mare dacă se desfăşoară, constituie un pericol foarte mare dacă vor proceda aşa, pentru că, ştim
şi noi din observaţiile astrologice anterioare, că până acum, de la începutul anului, succesul
balanţelor s-a bazat foarte mult pe faptul că cei din jur nu ştiu suficient de multe despre ele. Acum,
afişându-se, s-ar putea să greşească iremediabil şi în loc să dea lovitura în sensul bun, vor da
lovitura în sensul rău.
Dacă se vor ocupa de familie, dacă îşi vor îndrepta atenţia către lucrurile verificate în timp
sau pe care le cunosc foarte bine, atunci balanţele vor fi motivate să se replieze, să se ascundă, să-şi
exprime bucuria, rafinamentul sau să-şi manifeste un anumit talent în intimitate, în familie, cu
prietenii apropiaţi.
Trebuie să înţeleagă că nu este indicat acum să-i judece pe cei din jur după sentimentele pe
care le au ei. Sentimentele lor sunt neclare, confuze sau marcate de eşecurile pe care le-au traversat
din 2011 încoace. Când se judecă pe ele însele va trebui să se raporteze la o altă perioadă, 20092012, când Saturn le-a trecut prin semnul lor şi când au riscat să dea dovadă de abuzuri care le
urmăresc toată viaţa. Este posibil că o parte din colaboratorii balanţelor, de la începutul anului
încoace să nu cunoască aceste detalii intime şi să se lase în continuare implicaţi în problemele
balanţelor, însă şi aceştia se vor trezi atunci când spre finalul anului 2014 când Saturn va trece din
casa nevoilor urgente, intime, în casa învăţării şi când cei din jur îşi vor da seama cât de puţine ştiu
balanţelor şi cât de mult s-au înşelat în privinţa lor.

SEPTEMBRIE
Supunere. Confruntările obosesc. Compromis pentru stabilitate publică. Dorinţe stranii.
Disfuncţii psihoafective. Se hrănesc cu informaţii care sunt puse la baza viitorului. Încercări de
factură medicală. Constrânge anturajul să se alinieze etalonului său de confort. Inversiune.
Lucrurile devin confortabile. Revigorare în familie. Avantaj prin îmbogăţirea patrimoniului.
Septembrie este pentru balanţe o lună de supunere. Prin faptul că Venus, o mare parte a
lunii, le va trece prin casă a XII-a împreună cu Soarele în primele două decade le aduce acestora
gânduri şi plăceri care se pot exprima sau manifesta doar în intimitate. Pentru ceilalţi, balanţele vor
lăsa impresia că se ascund, că fug din faţa problemelor, că nu vor să se implice în acţiuni sociale
pentru că sunt prudente şi nu doresc să treacă din nou printr-un eşec. Septembrie ar putea să aducă
anumite confirmări în sensul acesta, însă în realitate arată că s-au săturat de atâtea confruntări şi
prefera punctul de mijloc, zonele intermediare, calea mediană sau preferă să se situeze în zona de
confort. Asta înseamnă compromis pentru viaţa publică sau compromis în a primi anumite sarcini
de natură profesională, sunt trimişi la studii sau vor să treacă pe un nivel superior în privinţa
studiilor, a calificării sau a recalificării.
Marte le trece în casă a III-a pe 13 septembrie şi le aduce câştig prin educaţie sau avantaj pe
linie profesională în urma absolvirii unor cursuri. În realitate, dorinţele balanţelor sunt stranii. Ele
vor să o ia de la capăt pentru că de fiecare dată când se întorc în intimitate observă cât de mult şi-au
neglijat viaţa personală, sentimentele, cât de fragilă este starea de confort şi cât de multe ar avea de
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câştigat dacă ar lua-o de la capăt. De această dată balanţele nu o pot lua de la capăt, în schimb se pot
arăta în felul acesta, faţă de anturaj şi anturajul să comporte în două etape modificări de atitudine
faţă de balanţe. Prima etapa se va desfăşura acum, până pe 26 octombrie, când Marte va părăsi casa
a III-a, iar cea alta va fi mai lungă şi va debuta cu intrarea lui Saturn în Săgetător la final de an şi se
va întinde pe durata primelor luni ale lui 2015.
Este posibil ca în septembrie să vedem balanţe care nu se pot face înţelese, care vor să se
impună folosind un ton pacifist, însă greutatea cuvintelor, nonverbalul să fie încărcat de
agresivitate, de duritate sau de elemente nepotrivite în contextul în care sunt afişate. Asta se
întâmplă că Venus din Fecioară de pe casa a XII-a le aduce acestora anumite disfuncţii de natură
psihoafectivă, tulburări de încredere în sine şi neavând în preajmă oameni de încredere (Lilith pe
casa a XI-a le lezează încrederea în prieteni) vom avea şansa să vedem balanţe care vor ţine prea
mult cont de părerile celorlalţi şi pe care le vor asimila în dimensiunea proprie ca şi cum au fost ale
lor dintotdeauna. Aceasta ia înfăţişarea depersonalizării care are asupra balanţelor un efect negativ.
Există însă şi balanţe pozitive care vor folosi influxurile casei a XII-a pentru progres pentru
exprimare benefică, pentru aprofundare spirituală şi acestea se vor apuca de studiu. Până pe 26
octombrie Marte în casă a III-a îi va îndemna pe aceştia să se documenteze suplimentar, să pună în
aplicare anumite informaţii, cunoştinţe sau recomandări pe care le colectează din jur şi să se
hrănească cu informaţii care vor fi aşezate la baza viitorului care va debuta la finalul lui 2014 cu
intrarea lui Saturn în Săgetător.
Există şi balanţe care vor explora latura negativă a acestui context astral, rănindu-se pe sine
mai mult decât au făcut-o de la începutul anului până cum. Este vorba despre aceleaşi balanţe care
au greşit în perioada 2009-2012 şi care au un 2014 plin de sancţiuni şi pedepse. Acestea se vor trezi
în septembrie că au de traversat anumite episoade nefericite la locul de muncă sau că se
îmbolnăvesc dintr-odată de afecţiuni pe care nu le-au avut până acum. Unele sunt de factură
digestiva, altele sunt declanşate de anumite substanţe ingerate pe care ficatul nu le mai poate
procesa.
Din nou vor fi avantajate balanțele care ştiu să bată în retragere, care acceptă înfrângerea sau
care nu doresc să meargă cu încăpăţânare pe un drum despre care au aflat că le duce pe o linie
moartă. Careul lui Jupiter la Axa Dragonului le aduce relaţii noi, apăsătoare, informaţii agresive
venite din partea unor parteneri de discuţie, de afacere sau trecerea raportului social într-o altă etapă
în care balanţele ar trebui să tacă, să asculte mai mult, să înveţe de la cei din jur, nu să vorbească în
continuu sau să-i convingă pe cei din jur să simtă aş acum simt ele.
Pentru că studiem astrologie, ştim că Balanţa aduce în zodiac un defect exprimat sub forma
unei calităţi. Adică îi constrânge pe cei din jur să simtă asemenea lor sau îi judecă după
sentimentele pe care le au. Pentru a fi validaţi, pentru a fi apreciaţi sau pentru a fi în trend cu
vremurile cei din jurul balanţei trebuie să simtă asemenea ei pentru că ceea ce simte ea constituie, în
viziunea proprie, etalonul de normalitate. În realitate, ceea ce simte balanța este etalonul sau de
confort şi nu trebuie ca cei din jur să se alinieze acestui standard.
Dacă nu va şti să folosească deviza acestei luni legată de deciziile pe care trebuie să le
adopte, balanţa se va afla în faţa unor ipostaze pe care nu le poate administra. Unii vor numi aceasta
această ipostază impas, alţii ghinion, însă rezultatul este acela care inversează lucrurile. Pentru
a scăpa de nemulţumire, de tensiune, de stres, de probleme sau poate chiar de boală, balantele
inversează lucrurile şi le fac din nou confortabile. A fi confortabil cu o idee negativă, cu o un rău,
nu este de bun augur şi această transformare, aceasta alchimie inversată nu le sporeşte puterea, ci,
dimpotrivă, le-o consumă.
Spre finalul lunii septembrie, Pluton revine la mersul direct şi având şi Soarele pe semnul lor
balanţele vor fi revigorate însă nu ansamblul ipostazelor astrale, ci doar într-un anumit segment,
acela al familiei sau al emoţiilor intime. Finalul lui septembrie aduce astfel balanţele în postura d e
ase bucura de familie, de a face un gest remarcabil pentru un membru al familiei şi care să schimbe
întreaga atmosferă modificându-le din nou imaginea şi compensând multe din neajunsurile pe care
balanţele de-a lungul acestui an le-au făcut din neatenţie, indolență sau lipsă de respect.
În 28 septembrie Mercur le va intra pe casa banilor, iar Venus le va intra pe casa
personalităţii și asta înseamnă câştig bănesc, avantaj prin obiecte, prin apreciere obiectelor preferate
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de balanţe, cadă sunt implicate în astfel de demersuri sau promisiunea unei retribuiri net superioare
celei de care au beneficiat balanțele până acum.

OCTOMBRIE
Au nevoie de explicaţii. Învaţă din competiţii. Risipă. Captează atenţia unor protectori.
Oscilează. Complicitate. Superficialitate. Devin combative. Îşi ascund defecte. Acţiuni care duc la
schimbări pozitive. Efort suplimentar pentru acelaşi gen de activităţi. Abandon. Renunţare la
demersuri care se susţin prea mult pe trecut. Progres prin administrare. Incertitudinea transformă
disputele în crize.
Cu o aglomerare de planete pe semnul lor balanţele vor dori să iasă din nou la rampă. Vor să
dea sfaturi, să povestească celorlalţi ce experienţe au avut şi consideră că este un moment pozitiv să
cadă şi în latura cealaltă, adică să-i judece pe oameni după modul cum ele simt viaţa sau după cum
o percep ori după perspectiva lucrurilor, aşa cum le trec lor prin faţa ochilor.
Octombrie este o lună în care din nou Mercur este retrograd, iar acum va pendula între
casele II şi I, adică între nevoia de a câştiga pentru confortul personal sau nevoia de a povesti, de a
explica, de a prezenţa celorlalţi ideile proprii, de a se impune şi de a câştiga o poziţie importantă în
grupul de apartenenţă. Este important de subliniat că planetele au un mesaj de o mare greutate, iar
balanțele vor considera că le ştiu pe toate, că au cunoştinţele necesare, dar pierd din vedere faptul
că tot ceea ce vor ele să emită, să transfere către social este inutil sau nu poate fi pus în aplicare
acum.
Casa a VII-a este ocupa din 2011 de Uranus, iar asta înseamnă că tot de atunci trec prin
manifestări stranii. Fie pun răspunderea pe umerii celorlalţi, fie se aşteaptă la schimbări
spectaculoase din parte acestora, după cum bate vântul sau după cum li se schimbă lor starea. Chiar
dacă sunt nişte răsfăţaţi, nativii acestei zodii au un avantaj faţă de celelalte zodii prin faptul că
Marte din Săgetător le trece pe casa a III-a. Învaţă din competiţii, din confruntări, din dispute şi
dacă mulţi din jurul lor consideră că balanţele se risipesc sau îşi consuma energia în mod inutil, ele
ştiu bine că învaţă din toate aceste confruntări fie cât de dramatică este viaţa, fie cum să se
maturizeze mai repede. Junon în această lună va trece în leu şi raportul de forţe se va schimba în
sensul că balanţele vor reuşi să capteze atenţia unor protectori, unor persoane importante cu funcţie
sau demnitate sau vor reuşi să se facă remarcate într-un mediu cin care să se aleagă cu anumite
beneficii. Este adevărat că această impresie pozitivă, pentru că o avem pe Lilith în aceeaşi casă cu
Junon nu va dura şi nici nu are importanță. Aglomerarea de planete de pe casa I, accentuarea caselor
IV şi VII prin careul care se împlineşte dintre Uranus şi Pluton le îndeamnă pe balanţe să acţioneze
rapid. Ele nu au nevoie ca aceste prietenii si impresii pozitive să dureze prea mult. Cer şi dacă li se
rezolvă pe moment nu contează dacă mai târziu persoana respectivă va avea aceeaşi atitudine,
aceeaşi implicare sau va vorbi la fel de frumos despre balanţe. Când vor avea altfel de probleme vor
găsi alţi oameni care să le rezolve.
Ceea ce vine spre balanţe acum cu titlul inventivitate (deviza generală a lui octombrie)
poartă amprenta oscilaţiei. Niciun alt semn din tot zodiacul nu se pricepe să oscileze mai amplu şi
mai dinamic decât Balanţa. Din această cauză, balanțele în general se afişează ca fiind persoane cu
voinţa zdrobită, persoane care se motivează numai atunci când întregul fond al vieţii lor este în
pericol, pentru că până în acest punct se risipesc sau se implică în tot felul de acţiuni care sunt
marcate de duplicitate ori care sunt superficiale. Caracterul dramatic pe care l-au traversat până
acum dispare încet sau se rarefiază suficient de mult încât oricât de negative ar fi impresiile venite
din jur nu se comparat cu ceea ce au trăi balanţele în prima jumătate a anului. Oricât de grea este
viaţa acum, li se pare uşor de dus, iar compromisurile nu mai sunt atât de riscante şi nici atât de
periculoase. În casa prietenilor există şi Jupiter, care trimite un trigon către Uranus. Oricât de mult
ar pierde există ceva cu titlul permanent în dimensiunea personală, iar balanţa va fi uşor de
remarcat să va evidenţia în grupul de apartenenţa chiar şi atunci când este rezervată, ceea ce este un
lucru neobişnuit pentru această zodie.
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Dacă în general balantele se lăsă uşor impresionate de fiinţele cu care interacţionează sau
absorbită de anumite calităţi sau de personalităţile acestora, acum când se accentuează casa I, adică
în primele zile ale lunii octombrie balanţele vor dori să ia frâele în mâine, s a se impună, să se
consume în tot felul de acţiuni care sunt riscate pentru alţii. Pentru ele acţiunile de acum, pentru că
sunt mut mai slabe în intensitatea negative, ci constituie doar o anume înfăţişare a competiției. Îl au
în continuare pe Marte în casa a III-a, în Săgetător, iar asta înseamnă că acum învaţă de la cei
puternici cum să devină combative, cum să se impună în fața celorlalţi, cum să inventeze noi soluţii
sau să atragă atenţia asupra calităţilor pe care le deţin să-şi ascundă cu mai mare eficienţă defectele
printr-o atitudine optimistă, veselă, joviala sau, la modul concret cu haine frumoase sau cu farduri
scumpe.
Sextilul lui Marte din casa a III-a la Capul Dragonului din casa I chiar dacă nu va media
tendinţa Nodurilor aduce balanţelor un spor de imagine, un câştig substanţial la capitolul informaţie
sau anumite beneficii ce derivă din deplasări ori din cursuri de calificare, balantele care lucrează în
domeniul massmedia devin importante, au subiecte esenţiale de tratat, se întorc spre trecut şi
reuşesc să selecteze de acolo anumite elemente pe care alţii le aruncă sau pe care nu le observa
niciodată. Totul se construieşte în octombrie în favoarea balanţelor şi le pot duce pe acestea către
culmi ale trăirii şi ale mulţumirii de care nu au avut parte în acest an. Balanţele care nu au o
educaţie foarte bună, ating ateste vârfuri după care cad de la înălţime şi îşi distrug, nu structurile pe
care le-au menţinut active de-a lungul acestui an, ci şansele de a se ridica pe noi bate, de a-şi
schimba viaţa în bine, de a trăi mult mai confortabil, adică aşa cum îşi doresc.
În 23 octombrie Soarele şi Venus trec din Balanţă în Scorpion împreună şi aduc balanţelor
înclinaţii spre risipă. Vor considera că a sosit momentul să facă apel al depozitele din bancă, la
puşculiţa în care au adunat un an de zile câte puţin pentru a se simţi bine, pentru a se destinde sau
pentru a-şi cumpăra ceea ce a devenit dintr-odată de strictă necesitate. La câteva zile distanţă, adică
pe 26 octombrie, adică şi Marte va trece în Capricorn complicând raporturile de familie şi aducând
puţin foc într-o atmosferă intimă supusă transformării. Acest lucru este greu de recunoscut de către
balanţe, dar de câţiva ani încoace ele trec prin ipostaze intime extrem de neplăcute, fie că sunt
părăsite, fie că sunt abandonate ori marginalizate, fie că sunt încercate în familie în sensul că li se
cere mult mai mult decât li s-a cerut toată viaţa până acum. Marte, intrând în Capricorn o dată la doi
ani le aduce dispute pe criteriul vârstei, a sexului sau a contribuţiei la prosperitatea familiei. În felul
acesta balanţele sunt invitate ca până pe 26 octombrie să-şi facă un inventar asupra stării generale in
care se afla raporturile de familie. După 26, când Marte va intră în Capricorn, chiar dacă acesta este
semnul exaltării, duce dorinţele într-o zonă a progresului, a profunzimilor sau înţelegerilor
superioare, intensitatea anumitor probleme de factură intimă va creşte şi daca nu sunt pregătite
pentru a face faţă unei asemenea confruntări, balanţele riscă la finalul lunii octombrie să se îndrepte
către mari crize în relaţii intime pe care nu vor putea să şi le rezolve în acest an.

NOIEMBRIE
Victorie. Probleme cu disciplina. Fac apel la circumstanţe atenuante. Neşansă. Dezvăluire.
Rigiditate. Cheltuieli suplimentare. Suport pentru proiectele personale. Luptă pentru putere.
Autovătămarea este efectul agresivităţii gratuite la care i-au expus pe ceilalţi. Risc. Eşecul de acum
nu va putea fi reparat decât în a doua parte a anului 2016. Se trece într-o altă etapă.
Vulnerabilitate.
În noiembrie balanţele se bazează pe încrederea pe care au acumulat-o în luna anterioară. De
această dată ei doresc să o folosească pentru scopuri mai puţin obiective, pentru satisfacţie
personală sau pentru a se apropia mai mult de ceea ce înseamnă pentru ele victorie totală. Pentru
balanţe victoria totala vine acum prin Saturn, însă ele au acum o mare problemă cu disciplina sau cu
programul de lucru, nu reuşesc să se adapteze într-un mod corect şi adecvat ori confort cerinţelor la
un program de lucru sau la o schemă predefinită. Cer tot timpul circumstanţe atenuante, să fie
iertate, păsuite, ca toţi să se arate indulgenţi faţă de greşelile pe care le fac cu atât de multă
insistenţă. Noiembrie este pentru balanţe luna în care se confruntă cu sine, dar nu la modul general,
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ci la modul concret prin nevoi pe care nu şi le pot satisface. Unele dintre ele vor fi chiar enervate pe
ceea ce le trece prin cap, pe ceea ce simt, pe anumite ipostaze, situaţii pe care le numesc neşanse sau
ghinioane şi de care se vor satura foarte repede.
Noiembrie este şi lună în care Lilith trece din casa prietenilor în casa lucrurilor ascunse, ceea
ce nu este foarte bine pentru balanţe pentru că înseamnă că vor reuşi să-şi enerveze duşmanii, dar
nu vor consuma toată această tensiune la vedere, ci le va oferi acestora prilejul de a se ascunde, săşi puna la cale un plan şi de a-l aplica în a doua parte a lui 2015.
Acum însă mai au parte timp de aproximativ o lună de zile de tensiuni, complicaţii, ce vin
din partea prietenilor, dezamăgiri, care iniţial nu sunt aşa cum le formulează ele, ci care devin aşa
pentru că balantele în noiembrie se pare că au mari probleme cu adaptarea. Nu doresc să se adapteze
la condiţiile celorlalţi, ci se aşteaptă ca toată lumea să se adapteze la pretenţiile pe care le au ei și să
dea curs recomandările sau sfaturile pe care aceştia le lansează. Ceea ce pentru alţii este dăruire,
pentru balanţe devine arogante şi, prin această ipostază nefericită, balanţele se dau de gol, se
descoperă în faţa celor cu care lucrează că, de fapt, nu sunt fiinţe echilibrate, ci sunt rigide, că
rigiditatea sta la baza faptului că în cele mai multe din situaţii, evită extremele.
Revenirea lui Mercur în Scorpion de această dată prin mersul direct, eveniment ce se va
consuma în 9 noiembrie le aduce acestora din nou dorinţa de a cheltui sau de a se implica în
demersuri diplomatice care se pot solda cu un avantaj personal. Este o poziţie bună pentru balanţe,
la fel cum va fi trecerea lui Venus în Săgetător din 16 noiembrie. Cumulând cele două poziţii,
înţelegem că în noiembrie balanţele beneficiază de un suport important pentru proiectele personale,
pentru ceea ce se desfăşoară departe de zonă publică sau pentru ceea ce le încălzeşte inima şi
sufletul.
Starea de sănătate, prin trigonul dintre Soare şi Chiron, se îmbunătăţeşte. Acest unghi le
sporeşte balanţelor vitalitatea şi îi ajută să se revigoreze prin clarificări sau prin reaşezarea
priorităţilor. Îşi schimbă regimul de viaţă, îşi dau seama că ceea ce şi-au dorit cu atât de multă
insistenţă şi care le-a consumat atât de multă energie nu le este util şi, atunci, separându-se de
gândul lacom, îşi dau seama că au în jur tot ceea ce le trebuie şi că nu este cazul să-şi dorească mai
mult.
Axa I-VII a relaţiilor este degajată, acolo a rămas doar Axa Dragonului şi Uranus, iar
Marte, în această lună, trece prin conjuncţia cu Pluton şi le va aduce acestora sub formă de
evenimente consumarea unor tensiuni în familie care ar putea, în cazul balanţelor negative, să se
soldeze cu un sfârşit tragic. Sunt invitate să dea dovadă de înţelepciune, de reţinere, să fie mai puţin
agresive, să nu ceară drepturi nici chiar atunci când li s-ar cuveni, ci să aştepte momentul potrivit să
facă acest lucru, pentru că nu este nevoie de prea mult efort pentru a evita un asemenea episod
nefericit.
Faptul că în 9 noiembrie când Mercur va trece în Scorpion, Venus şi Jupiter îşi împlinesc un
careu între casele a II-a şi a XI-a le aduce pe balanţe în postura de a se lupta pentru putere. Dacă au
foarte clar formulată ideea de putere, atunci vor reuşi să facă o mare figură, să impresioneze opinia
publică, să se exprime într-o manieră surprinzătoare pentru comunitate şi să adjudece o victorie.
Dacă lucrurile sunt neclare şi s-au axat mai mult pe ideea de sancţiune pe care ar dori să le-o aplice
celorlalţi sau pe care alţii le-o aplică lor, atunci luna noiembrie, prin careul beneficilor, va aduce
balanţa în postura de a a-şi da singură în cap sau cum se spune în popor de a-şi tăia craca de sub
picioare. Acest episod debutează cu un conflict între generaţii sau între sexe şi se sfârşeşte cu ceea
ce le este teamă cel mai mult balanţelor: sancţiunea.
De asemenea, faptul că Marte trece prin Capricorn şi pe celălalt braţ al crucii cardinale se
afla Axa Dragonului, balanţele vor avea de traversat în noiembrie careul lui Marte la Axa
Dragonului şi putem să-l adăugăm aici şi pe Pluton, indicând această perioadă a anului ca fiind una
încărcată de un mare risc. Evenimentele simple care se inflamează în familie, anumite sentimente pe
care nu le pot ţine în frâu şi oferindu-şi luxul de a şi le exprima le duc pe balanţe spre un episod atât
de periculos şi de caustic încât să nu mai poată fi reparat până în a doua parte alui 2016, când careul
dintre maleficii Uranus şi Pluton iese din toleranta admisă.
Balantele nu trebuie să se bazeze foarte mult pe sentimentul apartenenţei la un grup, oricât
de mult ar insista în direcţia aceasta pentru că vor fi cu atât mai dezamăgite, cu cât au mai mari
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aşteptări. Noiembrie este luna în care Venus şi Neptun vor fi în careu şi nu este de bun augur în a
avea faţă de societate asemenea pretenţii. Trecerea lui Lilith în casa a XII-a după ce Mercur şi-a
revenit din mersul retrograd şi priveşte acest eveniment care se consuma în casa complementara cu
maximă luciditate este pentru balanţe un moment destul de vulnerabil. Lilith va sta în Fecioară
aproximativ 9 luni şi le va aduce acestora acutizarea unor probleme de sănătate, necesitatea
schimbării unui tratament sau trecerea într-o nouă etapa a bolii pentru balanţele care au deja un
diagnostic a unei afecţiuni cronice.
De partea cealaltă, relaţiile interumane trec printr-o criză, consumându-se departe de
privirile balanţelor, adică undeva după culise, dar nu în favoarea lor. Vor afla abia în a doua
jumătate a lui 2015 că încă de pe acum au fost victimele unor bârfe, a unor discuţii necuviincioase,
au primit sancţiuni, fără sa fie vinovate sau au fost criticate şi, pe baza acestora, desconsiderate, fără
să li se ofere, fie şi numai parţial dreptul la a se apăra. Sancţiunile de factură administrativă sau
anumite afecţiuni care scapă înţelegerii balanţelor reprezintă elementul vulnerabil cu care vor lucra
în următoarele 9 luni.

DECEMBRIE
O sumă de factori le duc spre risc. Nevoie de mişcare. Vor ca demersurile să fie grăbite. Se
schimbă atmosfera familiei. Fac sacrificii. Daruri. Beneficiază de laude. Nu pot decise pentru viaţa
lor. Educaţia este cea care stabileşte calitatea finalităţii. Asocierile le ajuta să repare. Protestează.
Insatisfacţie prin neîndeplinirea la timp a dorinţelor. Reîntoarcerea la educaţie. Stabilitatea socială
a balanţelor depinde mult de cât de dispuse sunt să accepte toate aceste situaţii neplăcute ca pe o
cruce pe care să şi-o ducă la destinaţie.
Cei care au în preajma o balanţă să nu fie surprinşi dacă în decembrie le vor auzi pe acestea
spunând Eu nu am înţeles nimic din anul acesta. Cel puţin în prima jumătate a lunii decembrie,
până când Uranus şi Pluton îşi împlinesc la grad perfect din nou careul lor, multe din evenimentele
astrale, însemnând sextilul lui Marte cu Saturn din prima zi a lunii, ingresul lui Marte în Vărsător pe
5 decembrie sau chiar intrarea lui Jupiter în mers retrograd din 8 decembrie reprezintă pentru
balanţe o sumă de factori care le îndreaptă către risc. În mod normal utilizarea forţei (deviza lunii)
ar trebui să le ducă spre compromis şi toate elementele negative care sunt blamate de ceilalţi,
însemnând compromis sau disimulare, să poate fi folosită în slujba binelui. De această dată însă
balanţele şchioapătă la capitolul echilibru.
În realitate, ele strică mult armonia locului, se simplifică în demersuri care-i compromit
pentru că au demersuri pe care nu reuşesc să le ţină în frâu. Utilizarea forţei pentru balanţe
înseamnă exprimarea prin plăcere sau prin dorinţe care enervează anturajul sau care pun în
dificultate grupul de apartenenţă.
Balanţele care dispun de o cunoaştere precisă asupra mediului în care lucrează, cei care îşi
cunosc bine partenerii de dialog sau care nu şi-au neglijat rolul de educator, de părinte model pentru
copii, reuşesc să transpună această forţă într-un scop în care să implice şi pe cei din jur şi atunci
rezultatul să fie unul care să mulţumească tot participanţii.
Înţelegem de aici ca în decembrie balanţele au mare nevoie de mişcare, să deplaseze
demersurile într-o nouă etapa şi pentru aceasta au şi suportul familiei. Marte a ieşit din casa familiei
şi a intrat în casa plăcerilor şi a iluziilor, dar în casă a IV-a o au acum pe Venus. Atmosfera familiei
se schimbă. Balanţele se pregătesc pentru anumite modificări în familie însă toate acestea se fac
departe de ochii celorlalţi, ca şi cum nu interesează pe nimeni cât de dispuse sunt ele să facă
sacrificii sau să accepte o schimbare impusă de o persoană dragă.
Neptun şi Lilith sunt acum în opoziţie, Venus va media această opoziţie. Asta înseamnă că
este de o importanță crucială armonia familiei pentru ele. Pentru aceasta balanţele sunt dispuse să
facă mari sacrificii, să se priveze de anumite drepturi, de anumite plăceri şi sa formuleze în
dorinţele neobişnuite pe care le au şi un bine care nu li se potriveşte lor, dar pe care doresc să-l
ofere în, dar unei persoane dragi.
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Prin toate aceste lucruri care vin spre ele, se fac, departe de ochii celorlalţi, ca şi cum nu
interesează pe nimeni cât de dispuse sunt ele să facă sacrificii sau să accepte o schimbare impusă de
o persoană dragă. Neptun şi Lilith sunt acum în opoziţie, iar Venus va media aceasta opoziţie. Asta
înseamnă că este de o importanţă crucială armonia familiei pentru ele. Acum balantele sunt dispuse
să facă mari sacrificii, să se priveze de anumite drepturi, de anumite plăceri şi să formuleze în
dorinţele neobişnuite pe care le au şi un bine care nu li se potriveşte lor, dar pe care doresc să-l
ofere în dar.
Pentru că se implica în acest gen de activităţi balanţele sunt de lăudat, sunt apreciate şi vor fi
din nou remarcate în grupul de apartenenţa pentru că, prin faptul că Lilith le trece într-o casă a
lucrurilor ascunse, da şi pentru că nu au habar de ceea ce este negativ şi mai ales îndreptat împotriva
lor, balanţele vor părea mult mai optimiste, mai deschise, mai joviale, mai înclinate să lucreze în
comunitate, mai curajoase, ceea ce este foarte bine pentru cei din jur.
Sigur, acest optimism se evaporă în momentul în care balanțele sunt puse să decidă pentru
viaţa lor. Sunt îndemnate să facă sacrificii, sunt încurajate să se alinieze unui standard creat deja,
dar nu sunt în stare să creeze anumite lucruri pentru ceilalţi, decât cu mare greutate şi cu mare
efort, iar la baza acestui efort sta o educaţie foarte severă pe care unele balanţe au avut privilegiul
să o primească în copilărie. Acum este prea târziu ca balanţa să-şi ia un model pe care să-l ducă mai
departe şi sa obţină performanţă, însă dacă se foloseşte de obicei, de ceea ce ştie să facă cel mai
bine, adică să reproducă şi are bune intenţii, atunci luna decembrie devine o lună în care forţa este
folosită în scopuri benefice şi rezultatele vor fi pe măsură.
Din 8 decembrie, de când Jupiter a intrat în mers retrograd pe casa prietenilor şi a
protectorilor, în situaţia în care Lilith le-a trecut deja în Fecioară, pe casa a XII-a, această zonă (casa
a XI-a) fiind acum degajată de probleme complicate, balanţele pot beneficia de o reindexare, de o
reevaluare a dosarului personal, de o revizuire a unor solicitări făcute în lunile din urmă şi să aibă
parte în special după 15 decembrie de răspunsuri decisive. Asocierile care se fac acum, în a doua
lună, în special în a doua parte a lui decembrie, sunt solide, sunt puternice şi au rolul de a repara, de
a rectifica sau de a le orienta pe balanţe să descopere esenţialul. Lor le lipseşte această calitate, în
general balanţele sunt superficiale pentru că urmăresc să se situeze doar în zona de confort şi
descoperirea esenţialului cere în cele mai multe din cazuri efort suplimentar. Ele dacă fac acum
efort suplimentar, se întâmplă pentru că sunt luate de val sau acesta este ritmul care se aude în boxe
şi acestea sunt mişcările pe care se cade să le integreze în dansul lor, nu că şi-ar dori prin voinţa
proprie acest lucru.
Retrogradarea lui Junon ce survine din 16 decembrie s-ar putea să le facă puţin mai
capricioase, să se arate lipsite de prudenţă şi să afişeze către cei din jur, anumite laturi ale
personalităţii lor care nu le fac cinste, însă oricât de multe realizări ar putea să aibă o balanţă acum,
faptul că nu le-au primit când le-au solicitat nu le lasă pe acestea să se bucure acum la adevărat
intensitate. De aici şi surprinderea anturajului, de aici şi îndreptarea către aceştia nativi a unor păreri
mai puţin plăcute şi anume că ar fi prea pretenţioase, prea delicate sau sclifosite. Asta pentru că
anterior, când au formulat solicitarea, au convins auditoriul că este un element de maximă
necesitatea pentru ele, iar acum lasă impresia că au fost un moft.
Trecerea lui Saturn în Săgetător în 23 decembrie schimba paleta trăirilor în mod substanţial.
Faptul că Saturn, guvernatorul unei zodii de pământ trec acum într-o zodie a idealurilor înalte, dar
pe o casă a educaţiei primare, înseamnă pentru balanţă reîntoarcerea la educaţie. Sunt trimise să
înveţe lucruri pe care ar fi trebuit să le înveţe în copilărie sau într-o altă perioadă a vieţii şi, prin
urmare, sunt puse într-o mare dificultate mai ales atunci când trebuie să explice de ce simt ceea ce
simt sau de ce sunt implicate în demersuri de susţinere a unor personaje dubioase ori a grupului de
apartenenţă. Saturn în casa a III-a aduce însă şi o relaţie încordată între fraţi şi acum cât Marte va fi
pe casa a V-a balanţele, dacă au fraţi mai mici, atunci se vor arăta autoritare şi se vor impune aşa
cum nu le stă bine, cu forţa. Pe zona publică balanţele cu Saturn în casa a III-a sunt îndemnate să
asculte mai mult să-şi stabilească un program şi să nu se abată de la el, să fie disciplinate şi să
accepte cu smerenie o anumită opoziţie din partea anturajului său chiar o anume sancţiune, oricât de
teamă le-ar fi de asta. Stabilitatea socială a balanţelor depinde mult de cât de dispuse sunt să accepte
toate aceste situaţii neplăcute ca pe o cruce pe care să şi-o ducă la destinaţie.
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SCORPION
MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI

SIMION MEHEDINȚI
(19/31 octombrie 1868 – 14 dcembrie 1962)
Fondatorul geografiei moderne românesti
Munca e leac universal, vindecă toate
greutăţile vieţii, spunea savantul născut la
Soveja
· 1868, octombrie 16.
Se naşte la Soveja în
fostul judeţ Putna.
· 1892, februarie 14.
Îşi ia examenul de
licenţă cu lucrarea:
„Ideile
lui
J.-J.
Rousseau
asupra
educaţiei. În comisie
era şi Titu Maiorescu.
· 1900, noiembrie. La
Universitatea
din
Bucureşti
ia
fiinţă
prima
catedră
de
Geografie, încredinţată
lui Simon Mehedinţi.
La cursul inaugural (3
noiembrie), participă şi
Titu
Maiorescu.
1901. La rugămintea lui
Spiru Haret, începe
elaborarea de manuale
şcolare de geografie
pentru toate treptele de învăţământ. (19011948)
· 1904. Organizează la Iaşi primul
Congres al profesorilor de geografie.
· 1907. La insistenţele lui Titu Maiorescu,
preia direcţia revistei Convorbiri literare,
până în 1924.
· 1910, februarie. Apare lucrarea Titu
Maiorescu (notiţe biografice). 1913. Apare
lucrarea Poporul (cuvinte către studenţi).
· 1915, mai 15. Este ales membru titular al
Academiei Române.
· 1918, martie-octombrie. Este ministru al
Instrucţiunii publice şi cultelor în Guvernul
Marghiloman. Trece prin Parlament: Lege
pentru eforiile şcolare şi Lege pentru
şcolile pregătitoare şi seminariile normale.
· 1919. Apar lucrările: Altă creştere.
şcoala muncii; Oameni de la munte.
· 1920. Apare lucrarea Politica de vorbe şi
omul de stat.
· 1923. Publică în volum şcoala poporului.
· 1928. Apare Lecole de paix (şcoala
păcii).
· 1930. Apare Terra, introducere în
geografie ca ştiinţă.

· 1940. Publică Trilogii: ştiinţa-şcoalaViaţa, cu aplicări la poporul român.
1941. Apare Creştinismul românesc, adaos la
caracterizarea etnografică a poporului român.
1943. Editura fundaţiilor
Regale publică primul volum
din Opere complete (partea I
şi partea a II-a), ediţie
plănuită în 14 volume.
1946. Îşi tipăreşte memoriile
sub titlul Premise şi concluzii
la Terra.
1948-1962. Suportă cenzura
totalitară, fiind marginalizat
de comunişti.
1962, decembrie 14. Se
stinge din viaţă. Este
înmormântat la Cimitirul
Bellu
POSTUMITATEA:
1968.
Sărbătorirea la Soveja, a
centenarului
naşterii
savantului,
1993, octombrie 24. La
iniţiativa Asociaţiei Simon
Mehedinţi şi cu sprijinul
familiei, savantul a fost reînhumat la Soveja,
alături de strămoşii săi, a organizat activitatea
Zilele Simion Mehedinţi (23 ediţii) şi a editat
următoarele lucrări ale savantului:
Apariţii postume edite: Parabole şi învăţături
din Evanghelie pentru clasa a II-a secundară
(1992); Legea eforiilor şcolare. Discursuri
parlamentare (1994); Oameni de la munte
(1996, 2009) ; Altă creştere. şcoala muncii
(1997); Premise şi concluzii la Terra (1998);
Politica de vorbe şi omul de stat (1999);
Optimismul lui Eminescu (2000); Titu
Maiorescu – notiţe biografice (2000); Discursuri
 Conferinţe, vol. I (2000); Discursuri 
Conferinţe. La ceas de taină vol. II (2001);
Synopsis
(2002);
Etnografie
(2006);
Creştinismul
românesc
(2006);
Antropogeografia (2007); Ethnos, o introducere
în studiul omenirii (2008); Primii paşi, primele
certitudini: Ideile lui J. -J. Rousseau asupra
educaţiei; Despre inducţia cartografică (2013).
Apariţii postume inedite: Eminescu şi Goethe
(2000); La ceas de taină - conferinţe radio
(2001); Ethnos, o introducere în studiul omenirii
(2008). Caiete şmemoriiţ, vol. I (2012).
Astăzi, la aproape 150 de ani de la naşterea
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savantului, unul din cei mai mari dascăli ai
acestui neam, putem afirma cu toată
convingerea că dimensiunea lui Mehedinţi se
poate vedea în opera sa, în munca sa, în
aforistica sa care ne relevă o minte şi o
moralitate extraordinare:
Adevăratele partide politice sunt profesiunile.
Cine n-are profesiune n-are cuvânt în politică.
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Politica este ştiinţă şi morală aplicată, şi vai de
statul care va ofensa legile moralei şi va
nesocoti adevărul ştiinţei.
Sursa:http://www.ziaruldevrancea.ro/jurnalismcetatenesc/98633-simion-mehedin%C5%A3i%3A%E2%80%9Eadev%C4%83ratele-partide-suntprofesiunile%E2%80%9D.html

NICOLAE PĂULESCU
(30 octombrie/10 noiembrie 1869 – 19 iulie 1931)
A fost un om de știință român, medic și fiziolog, profesor la Facultatea de Medicină
din București, ce a descoperit hormonul antidiabetic eliberat de pancreas, numit mai
târziu insulină.
Născut în ziua de 30
octombrie
1869, Nicolae
Paulescu a beneficiat de o
solidă instruire liceală la
Bucureşti
,insuşindu-şi
limbile franceză, greacă şi
latină. Numeroasele variante
şi lecturi din acea vreme l-au
introdus în lumea fiziologiei,
a literaturii şi a artei ,domenii
spre care a manifestat
puternice
înclinaţii
de-a
lungul întregii sale vieţi.Între
1888 şi 1896, a urmat
cursurile
Facultaţii
de
Medicină din Paris, devenind
extern,
apoi
intern
la
spitalul Hotel Dieux, condus de celebrul
clinician Etienne Lancereaux, care îi va deveni
mentor şi colaborator.
Între 1896 si 1901 a obţinut trei
doctorate la Paris –in medicină ,fiziologie şi,
la Sorbona, în ştiinţe naturale-,concomitent cu
efectuarea unei serii de studii în diferite domenii
ale medicinei.Cercetarile sale au vizat aproape
toate capitolele fiziologiei, dar principala lui
preocupare a constituit-o studiul glandelor
endocrine – hipofiza, tiroida, suprarenala şi
pancreasul- pentru care a fost onorat de statul
francez cu prestigioasa distincţie « Palmele
Academice ».
În
1908
a
publicat
celbra
monografie L’hypophise du cerveau.În anii
1903, 1906 ,1912 şi 1930 a publicat in faze
succesive monumentala sinteză medicală(circa
400de pagini) intitulatăTraite de Medicine
Lancereaux-Paulescu.În anii Primului Razboi
Mondial ,a redactat tot în limba franceză o altă
lucrare medicală de excepţie ,în trei
volume,intitulată Traite
de
Physiologie
Medicale .În acest tratat au apărut pentru prima
dată rezultatele sale experimentale referitoare la

secreţia
endocrină
pancreatică.Iar dovezile în
sprijinul
proprietăţilor
fiziologice şi farmacodinamice
ale
secreţiei
endogene
pancreatice au fost publicate în
numarul din 31 august 1921 al
prestigioasei reviste Archives
Internationales de Physiologie .
Dar să vedem care este
semnificaţia
descoperirii
insulinei şi prin ce încercări a
trecut autorul acesteia înainte de
a-i fi unanim recunoscute
meritele.
Insulina
este,
fără
îndoială , molecula vedetă a
secolului al XX-lea .O moleculă
organică intens studiată, acum
foarte bine cunoscută ,care s-a
transformat într-un adevărat lixir al vieţii in
1922, când a fost introdusă in terapeutică.Acest
moment a marcat salvarea a zeci de milioane de
diabetici, a căror viată a devenit dependentă de
administrarea zilnică a preţiosului hormon.
Introducerea ei în tratamentul diabetului
zaharat
reprezintă
contribuţia
biochimiştilor Collip, MacLeod, Banting si
Best, dar descoperirea apartine lui Nicolae C.
Paulescu ,care ,din păcate, a fost eclipsat de
grupul celor patru canadieni ce au stârnit un val
de entuziasm greu de imaginat în ziua de
astăzi.In urma rezultatelor obţinute în primele
tratamente cu insulină ,lumea s-a bucurat fară să
dea atenţie celui care se ascundea în spatele
vieţii mii de pacienţi diabetici muribunzi ,până
atunci condamnaţi la o moarte lentă si sigură. In
aceste circumstanţe ,recunoaşterea importanţei
descoperirii prin atribuirea Premiului Nobel
pentru medicină si fiziologie in anul 1923 a fost
pe deplin indreptăţită. Numai că graba în care sau făcut nominalizările şi mai ales
superficialitatea de care a dat dovadă comitetul
de decernare a Premiului Nobeldin acel an au
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condus la cea mai gravă eroare înregistrată
vreodată în istoria prestigioasei instituţii
suedeze.
Premiul s-a acordat canadienilor Banting
şi MacLeod ,fără a se indica meritele pe care leau avut în descoperirea insulinei. Dupa toate
probabilităţile ,i s-a atribuit lui Banting
activitatea experimentală desfaşurată de el
impreună cu Best, activitate prezetată într-un
articol publicat în februarie 1922, care rezuma,
de fapt, concluziile lui Paulescu ,în timp
ceMacLeod a fost premiat pentru utilizarea
insulinei în practica clinică ,etapă în care
principalul
merit
i-a
revenit
biochimistului Collip ,care a reuşit pentru prima
dată purificarea extractului pancreatic, facandu-l
administrabil la om.
Lupta din coşul cu crabi din
Toronto(aşa cum sugestiv a
fost caracterizată relaţia dintre
cei patru canadieni în perioada
1921-1923) avea să fie
tranşată
in
favoarea
lui Banting şi Best, creditaţi în
anii
ce-au
urmat
ca
„descoperitorii
insulinei.Această opţiune a
fost determinată de pericolul
contestării
formulate
de
Paulescu ,în jurul căruia s-a
instituit rapid o eficientă
conspiraţie
a
tăcerii.Protestele
lui Paulescu ,venite de undeva
de la porţile Orientului ,aveau
să
fie
rapid
înăbuşite
,fundamentala lui contribuţie
la
epocala
descoperire
rezultând
numai
din
prezentarea grotesc deformată
de către Banting si Best.După
stingerea lui Paulescu din viaţă , în 1931, totul a
intrat într-o desăvârşită uitare, întreruptă
miraculos în 1969.
Redescoperirea
contribuţiei
fundamentale a lui Paulescu la izolarea
hormonului antidiabetic pancreatic ,numit
ulterior insulină, a fost facută oarecum
întâmplator de către diabetologul scoţian Ian
Murray care, pregătindu-se să scrie un istoric al
celebrei descoperiri, a contestat cu surprindere
că adevarul documentar era cu totul altul decât
cel prezentat de istoriografia canadiană.El a
scris patru articole prin care a reuşit să convingă
comunitatea ştiinţifică internaţională că, înaintea
lui Banting şi Best ,Paulescu publicase lucrări
de o valoare inestimabilă ,în care descrisese cu
lux de amănunte acţiunile hormonului
antidiabetic pancreatic.În 1976 ,respectiv
1986, I.Pavel a scos pe piaţă doua monografii
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care aveau să completeze dosarul insulinei”.
Apoi, în 1996, la celebrarea a 75 de ani de la
realizarea epocalei descoperiri ,a fost adusă in
prim-planul discuţiilor contribuţia excepţională
a ilustrului român Nicolae C.Paulescu, a cărui
lucrare Archives Internationales de Physiologie
, publicată pe data de 31 august 1921, a
reprezentatadevăratul certificat de naştere al
insulinei.
Poate că ar mai trebui menţionat şi faptul
că toţi membrii grupului canadian au ştiut de
realizarile lui Paulescu încă înainte de a-şi
publica lucrările în anii 1921 şi 1923.Din
postura de binefăcători ai omenirii , Banting
si Best au trebuit să treacă în randul
plagiatorilor lipsiţi de scrupule şi de inspiraţie.
Spectaculoasa răsturnare de situaţie înregistrată
în 1996, la 75 de an de la descoperirea insulinei
,demonstreză încă o dată
că adevărul este o valoare
imprescriptibilă. El poate
fi ascuns sau temporar
denaturat ,dar niciodată
distrus. După o absenţă
de trei sferturi de veac ,
Paulescu revine în galeria
marilor fiziologi ai lumii,
cu o contribuţie ştiinţifică
neegalată
în
acest
secol:aceea a descoperirii
insulinei.
În
cinstea
ilustrului savant român
care
a
realizat
descoperirea medicală a
secolului XX, 2001 a fost
desemnat
„Anul
Paulescu”, deoarece s-au
împlinit 132 de ani de la
naşterea lui ,80 de ani de
la publicarea lucrării prin
care a anunţat descoperirea hormonului
antidiabetic pancreatic şi 70 de ani de la trecerea
sa în nefiinţă. Pentru cinstirea acestor evnimente
,Academia Română , Societatea Română de
Diabet, Institutul „N.Paulescu” , Universitatea
de Medicină şi Farmacie Carol Davila ,
Academia de Ştiinţe Medicale şi Asociaţia
Diabeticilor au organizat numeroase manifestări
ştiinţifice ,iar pe 31 august 2001 ,în prezenţa
preşedintelui Federaţiei Internţionale de
Diabet, Sir George Alberti , a fost dezvelit
monumentul N.C.Paulescu  în faţa Facultaţii
de Medicină din Bucureşti, locul în care ilustrul
savant a desfaşurat timp de treizeci de ani o
foarte prodigioasă activitate.
Sursa:
http://stirileprotv.ro/stiri/10-romanigeniali/nicolae-paulescu-romanul-care-acontribuit-la-descoperirea-insulinei.html
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Confuzii. Tulburări de conştiinţă. Lucrează bine cu informaţiile. Dezvăluire. Încheierea
unor demersuri ce se desfăşoară de mulţi ani. Hotărâri decisive. Agresivitate. Bucurii. Iubiri
secrete. Se trece pe un nivel superior. Îşi cultivă un talent. Abuzează de succesul personal. Acuzaţii
nefondate. Se ocupă de ei înşişi. Alchimie interioară. Se dezlipesc de un rău împreună cu tot cu cei
care l-au personificat. Fac apel la mari valori morale. Puterea le vine din contactul permanent cu
misterul. Au şansa unică de a-şi curăţa firul vieţii. Investiţii profitabile. Confort.
Încă de la începutul lui 2014 scorpionii vor avea impresia că acest an va fi mai greu decât
2013 sau decât anii din urmă. Unii dintre aceştia consideră că viaţa lor a intrat într-un con de umbra
din octombrie 2012 de când Saturn le-a intrat pe semnul lor. Acum privesc lucrurile în felul acesta
pentru că în special finalul lui 2013 le-a adus tulburări de conştiinţă sau implicarea în activităţi care
i-au solicitat foarte mult. Ei trebuie să fie conştienţi că au ajuns în această ipostază pentru că nu şiau temperat ambiţia sau că, intrând în această horă acum câţiva ani, trebuie să se ţină de ritm şi să
ducă mai departe dansul.
Careul care se realizează între maleficii Uranus şi Pluton leagă două case dificile pentru
Scorpioni (casa a III-a şi casa a VI-a) acolo unde ei lasă impresia că lucrează foarte bine sau sunt
foarte eficienţi, adică cu informaţiile şi în sfera profesională. În realitate, 2014 îi va consuma mult
pe scorpioni şi din martie până în noiembrie, când Lilith el va sta pe casa demnităţii sociale vom
vedea scorpion care-şi vor scoate la lumina anumite elemente de caracter pe care şi le-au ascuns cu
mare grijă în ultima perioadă. Marte pe casa a XII-a suprapusă peste această ipostază, peste acest
tranzit dificil al lui Lilith prin casă a X-a, îi transformă pe scorpioni în uzurpatori. În general, Marte
într-o casă de finalitate este semn de încheiere bruscă a unui demers, de atingere a momentului final
într-o serie de evenimente cu caracter social sau personal. De această dată Marte în Balanţă
înseamnă capacitatea de a transforma orice situaţie în avantaj propriu. Având însă o mare parte din
an un semn atât de periculos pe o casă a imaginii sociale, ei vor fi motivati să plătească cu aceeaşi
monedă, aceea pe care o consideră ei, greşelile greşiţilor din anii anterior. Se vor transforma în
torţionari, în persoane care jignesc ori care umilesc sau în persoane care activează dincolo de
aparenţe undeva în culisă, acolo unde pot pune la cale planuri diabolice.
Scorpionii au şi în 2014 un Saturn pe semnul lor, care îi slăbeşte, îi îndeamnă să înveţe
lucruri importante despre viaţa, să respecte profesia, munca, să se dedice ţelurilor pe care şi le-au
propus în anii din urmă chiar dacă acum ipostazele sociale sunt altele, chiar dacă acum când şi-au
formulat ceea ce primesc, nu s-au gândiţi nicio secundă la limitările sau complicaţiile pe care le
traversează acum. 2014 este şi un an în care segmentul afectiv va trece prin transformări, vor fi
învăţaţi să dăruiască iubire, să se sacrifice pentru cei pe care-i iubesc şi să nu spună lucrul acesta, să
fie prezenţi în sensul pozitiv în vieţile celorlalţi şi numai prin aceasta monedă de schimb scorpionii
să reuşească să facă un pas spre nivelul următor.
Din acest punct de vedere 2014 este puţin mai uşor decât 2013 pentru că le va aduce numite
ipostaze pe care le vor lua în sens personal şi de care se vor bucura. Iubiri secrete, ipostaze sociale
în care dăruiesc şi se simt importanţi, puternici, valoroşi pentru familie, pentru comunitate prin ceea
ce fac, dar şi ceea ce le place scorpionilor cel mai mult: să nu-i vadă nimeni câte eforturi fac, să
iasă la lumină la finalul demersului şi să spună Eu am fost personajul din umbră, deci eu sunt cel
mai bun” dezbrăcându-se în continuare de aparenta modestie cu care sunt înzestraţi din naştere.
2014 este un an foarte bun la capitolul demnitate socială pentru scorpion care va fi vizibilă
în special în etape, pentru că Jupiter din iulie le va intra pe casa demnităţii sociale şi scorpionii vor
atrage atenţia asupra lor. Fie că vin cu un exemplu de familie foarte bun, fie că reuşesc să se impună
mult mai uşor în mediul de apartenenţa beneficiind de ceea ce le-a insuflat Marte în prima jumătate
a anului, adică puterea de a transforma o situaţie nefericită într-un avantaj. Nu trebuie însă să
insistăm prea mult pe această latură pentru că nu este puţin lucru să parcurgi un tranzit al lui Saturn
prin semnul natal. Se întâmplă o dată la aproximativ 29-30 de ani, când Saturn încheie mişcarea de
revoluţie în jurul Soarelui. Trecerea lui Saturn prin semnul natal coincide cu invitaţia cerului, a
contextului astral, de a trece pe un nivel superior. Este de altfel de aşteptat ca şi 2014 să continue o
serie de încercări legate de şlefuirea caracterului, de dezvoltarea anumitor capacităţi psihice, de
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smerenie, acceptare a limitărilor vieţii şi identificarea celor mai bune mijloace, de a adjudeca
puterea, mulţumirea, fericirea sau împlinirea. Scorpionii sunt în general, fiinţe anxioase şi atunci
când simt o anumită încurajare venită din partea anturajului studiază foarte bine problema şi extrag
de acolo ceea ce-i avantajează cel mai mult. Faptul că Marte din casa a XII-a îi încurajează pe
scorpioni să abuzeze de succesul personal, de şansă, de transformarea situaţiilor în avantaj propriu,
ar putea să-i pună la grea încercare pe scorpionii inferiori care consideră că în viaţa succesul, faima
şi satisfacţia constituie singurele elemente pentru care merită să trăieşti. Există însă şi scorpioni care
pot să transforme această ipostază astrală într-un semn de evoluţie, iar aceştia sunt acei nativi care
din octombrie 2012 au căutat cu insistenţă să înţeleagă de ce li se întâmplă tot ceea ce li se întâmplă.
Unii au fost tentaţi, iniţial, să-şi acuze familia, cercul de prieteni ba chiar să facă anumite selecţii în
această zonă, considerând că-şi rezolvă o parte din probleme. Au descoperit apoi că această selecţie
nu i-a ajutat absolut deloc şi au înţeles că probleme vine din interior. În 2014 aceşti scorpion vor fi
încurajaţi să facă un pas către mai mult, către mai bine, nu prin metodele aplicate în 2013, ci prin
experienţă acumulată atunci. Nu vor mai face selecţie în segmentul prietenilor, nu vor mai acuza
familia, nu vor mai pune o greutate pe umerii celorlalţi, ci vor considera că a sosit momentul să se
ocupe de ei. Este total necunoscut pentru un alt nativ, din altă zodie cum lucrează scorpionul cu el
însuşi. Doar un alt scorpion ar putea spune cu lux de amănunte în ce constă acest procedeu de
alchimie interioară pentru că am putea să-i vedem pe scorpioni în 2014 fiind foarte calzi, afectuoşi,
buni, foarte generoşi, dar şi ursuzi, materialişti, duri sau uzurpatori. Indiferent de direcţia spre care
se îndreaptă considera că această metodă îi duce spre mai bine, pe o treaptă superioară şi ori
sancţionează anturajul, ori vor să se dezlipească de rău, împreună cu persoana de la care scorpionul
consideră că i-a venit toată tristeţea sau apăsarea.
Sunt încurajaţi în special scorpionii care sunt preocupaţi de ştiinţele ezoterice sau ale căror
preocupări sunt tangente la moralitate sau la regulile bunului simţ pentru că din martie încolo, când
Axa Dragonului le va trece de pe VII-I, pe casele VI-XII pentru că acest moment de trecere ar putea
să fie perceput de ei ca un îndemn la
dezamăgire sau la deziluzii sau
chiar la depresii. Dacă nu contenesc
în a face apel la valori morale, la
marile biografii, la faptul că au mai
trecut prin încercări de genul acesta
şi au supravieţuit, au ajuns la
capătul drumului mult mai bogaţi,
mai puternici sau mai încrezători în
forţele proprii atunci au reuşit să
depăşească cu bine acest impas şi
contactul cu misterul să constituie o
sursă de putere sau ceva care îi
înnobilează. De partea cealaltă
scorpionii inferiori ar putea avea,
începând cu martie 2014 o perioadă destul de dificilă. Ei vor fi sancţionaţi pentru abuzurile pe care
le-au făcut în 2013 şi nu este puţin lucru ceea ce vor avea de înfruntat pentru că avantajul propriu
venit prin trecerea lui Marte prin casă a XII-a în prima jumătate a anului ar putea însemna o
ipostază a destinului în care scorpionilor li se oferă şansa să-şi cureţe linia vieţii, adică să-şi
ispăşească o greşeală şi să iasă din toate aceste încercări mult mai curaţi, mai puternici şi pregătiţi
pentru o nouă etapa a vieţii. Pentru ei 2014 nu este o nouă etapă a vieţii, ci finalul unei etape în care
au greşit foarte mult.
Finalul lui 2014, cu trecerea lui Saturn în Săgetător pe casa banilor este de bun augur pentru
scorpioni pentru că ei au un spirit practic dezvoltat şi lucrează bine cu energia saturniană. Ei vor
vedea că finalul lui 2014 şi începutul anului 2015 va fi pentru ei ipostaza în care vor înclina mult să
cheltuiască banii altora, să administreze şi să facă economii în bugetul propriu, în familie,
contribuind astfel la consolidarea câştigului propriu, a patrimoniului personal, ceea ce va fi
confortabil pentru un scorpion.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

444

IANUARIE
Probleme cu limbajul. Mizează mult pe emoţii. Lipsă de inspiraţie. Lupta cu mintea falsă.
Flexibilitate prin intermediu informaţiilor acumulate din 2013. Confruntare. Descoperă noi
mijloace de a se face remarcaţi. Par înţelepţi prin dezamăgire. Frustrare. Greşesc atunci când îşi
caută circumstanţe atenuante. Îşi pregătesc terenul pentru ceea ce și-au programat pentru lunile
următoare.
Ianuarie devine o lună complicată prin faptul că nu reuşesc să se facă înţeleşi. Venus
retrograd pe casa comunicării le aduce acestora probleme cu limbajul sau îi pune să traverseze
ipostaze în care să nu reuşească să convingă auditoriul pe măsura importanţei mesajului sau să nu se
poată face remarcaţi, deşi încearcă. Scorpionii nu au o mare problemă cu faptul că nu sunt foarte
apreciaţi sau nu sunt în centrul atenţiei. Dacă lucrurile merg aşa cum le intenţionează, dacă obţin
avantaje sau dacă zona de confort este satisfăcută aşa cum au intenţionat, atunci sunt foarte
mulţumiţi cu viaţa lor. Acum Venus este retrograd pe casa comunicării şi sunt loviţi sau respinşi în
lucrurile pe care mizează foarte mult.
Chiar din prima zi a anului, Junon le va trece în Peşti pe casa afectivităţii şi vor miza foarte
mult pe genul acesta de raporturi sociale. Din nefericire, vor fi loviţi atunci când vor dori să
transfere un mesaj important pentru ei. Ori vor alege momentul nepotrivit ori nu-şi vor găsi
cuvintele adecvate pentru a transfera întreaga încărcătura afectivă.
Această situaţie va fi însă accentuată de o serie de unghiuri astrale la care participă Soarele
sau alte planete individuale şi care amplifică această nesiguranţă sau pun în dificultate un scorpion
care nu înţelege că în ianuarie trebuie să fie liber în interior şi nu faţă de ceilalţi. Este vorba despre
conjuncţia Soarelui cu Pluton din prima zi a anului, apoi despre opoziţia lui Mercur cu Jupiter sau
despre careul Soare-Marte ori despre opoziţiile pe care Soarele şi Venus din Capricorn le trimit
către Jupiter şi Lilith din Rac. Scorpionii care înţeleg că în ianuarie trebuie să dea dovadă de
libertate interioară sunt cei mai câştigaţi pentru că ei declanşează o luptă cu mintea falsă, cu
impresiile false, cu lucrurile pe care le-au observat şi înţeles cu mare luciditate în 2013. Ei nu-i vor
mai acuza pe cei din jur, nu vor mai pune o mare greutate pe umerii celorlalţi, nu vor mai răspunde
pe măsura aşteptărilor, ci vor căuta să se adapteze contextului. Astfel, vor deveni flexibili, însă nu
conform cerinţelor pe care le traversează în acest moment, ci în raport cu ceea ce au înţeles în
2013. Cei care resping acest îndemn astral vor urmări să câştige cu orice preţ, să păcălească, să
şantajeze sau să dea curs unor demersuri pe ascuns obţinând anumite avantaje de factură materială,
însă cu mare consum interior şi cu riscul de a fi şi mai dezamăgiţi cu oamenii cu care lucrează. În
ianuarie se întâmplă un lucru neobişnuit pentru ei: cu cât anturajul cedează mai mult în faţa lor, cu
cât ei îşi câştigă mai uşor recunoaşterea, faima sau aprecierea, cu cât îşi îndeplinesc mai uşor
dezideratele cu atât mai mult sunt desconsideraţi oamenii folosiți de ei în aceste demersuri. Au
nevoie în ianuarie de o confruntare puternică, au nevoie de o luptă, de o dispută importantă pentru a
aprecia la justa valoare rezultatul muncii.
Spre mijlocul lunii când Mercur trimite un trigon la Capul Dragonului şi va media tendinţa
Nodurilor prin Coada Dragonului, scorpionii au impresia că retrăiesc problemele afective din trecut.
Nu doar simple ipostaze, nu doar prin rememorare, ci au impresia că oameni noi se comportă aşa
cum personaje din trecut s-au comportat când i-au încercat pe scorpioni. Unii ar putea să dea
dovadă de inovaţii, alţii se simt motivaţi să se îndrepte către puritatea sufletească ori să-şi dozeze
foarte bine consumul interior pentru a face faţă acestei încercări.
Indiferent de nivelul pe care se află scorpionii în această perioadă, ei îşi descoperă noi
resurse sau folosesc noi modalităţi de rezolvare a problemelor şi asta nu poate fi decât de bun augur.
Situaţiile pe care le traversează sunt stranii, neobişnuite, sunt tangente la bizar, la abstract sau
marcate de o independenţă care îi pune în mare dificultate pe scorpioni. În general, pentru că sunt
rezervaţi, îşi aloca o poziţie care să-i avantajeze foarte mult, din care să vadă tot ceea ce se întâmplă
în jur, să aibă viziune de ansamblu, să poată surprinde toate detaliile sau orice modificare în mediul
în care se afla. De această dată, prin opoziţia Soarelui din Capricorn cu Lilith din Rac, dar şi prin
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iminenta trece a soarelui în Vărsător, în ipostaza în care primele grade în Vărsător Soarele se va afla
în fereastra opoziţiei cu Lilith, neobişnuitul îi va pune pe scorpioni în mare dificultate. Riscul cel
mare este acela de a-şi pierde calea sau de a privi iubirea cu teamă sau de a se desprinde de tendinţa
de a dărui iubire şi de a privi calea sentimentelor cu mai multă responsabilitate şi plăcere,
îndreptându-se astfel spre eşec.
Scorpionii care miros eşecul, după 20 ianuarie când Soarele va trece în Vărsător se vor
preocupa atât de mult de această ipostază încât îl vor atrage prin forţă mentală, prin comandă,
urmărindu să-şi ducă la îndeplinire planurile şi să-şi ascundă dezamăgirea sau o rană agresându-şi
credinţa. Prin dezamăgire ei vor părea înţelepţi, rezistenţi la ceea ce se întâmplă rău in viaţa lor sau
pregătiţi în permanență pentru a trece cu fruntea sus prin ipostaze nefericite. Ceea ce se întâmplă la
final de ianuarie înseamnă pentru scorpioni pasul înapoi, adică detentă în faţa unui atac iminent.
Pasul înapoi nu este un element specific scorpionului, ci racilor şi asta înseamnă că această
atitudine le vine scorpionilor din energia reziduală a lui Lilith din Rac, dar şi din dorinţa de a li se
face dreptate, elemente care îi vor duce foarte uşor spre frustrare sau spre a înţelege trecutul într-un
mod subiectiv. La rac revolta se stinge mult mai repede decât s-ar putea stinge la un scorpion, de
aceea sunt avertizaţi scorpionii să nu se aprindă prea tare, să nu-şi stabilească ţinte în care elementul
definitoriu să fie o sancţiune aplicată unui personaj sau unui grup, să nu se lase în voia acestei
tendinţe antisociale sau în voia revoltei demonstrate pentru că finalul acestui demers nu este în
favoarea lor. Au puterea de a transforma totul în avantaj propriu, dar în egală măsură din martie
încolo va trebui să se confrunte în alt mod cu efectele faptelor săvârşite. Cei care sunt corecţi acum
şi care au puterea să-şi aplece fruntea în faţa adevărului, chiar dacă acesta este formulat împotriva
lor, nu se vor umili în faţa interlocutorului victorios de acum, ci îşi pregătesc terenul pentru
situaţiile care vin spre el din finalul lunii martie încolo şi pe care nu le vor mai putea controla aşa
cum pot acum.
Revenirea lui Venus la mersul direct în Capricorn îi va ajuta pe scorpioni să fie mai putin
duri, mai blânzi cu cei din jur, mai înţelegători, să accepte mult mai uşor o greşeală la locul de
muncă, o informaţie eronată, să nu-i mai judece atât de uşor pe cei care şi-au pierdut calea, care uită
care sunt neserioşi sau care confundă lenea cu relaxarea. Dacă au reuşit să-şi ţină sub control
această tendinţă, atunci scorpionii vor vedea că şi-au protejat elemente foarte intime şi importante
pentru viaţa personală, reuşind să facă față mult mai uşor anumitor tensiuni, conflicte sau
inadvertenţe care se consumă pe zona publică şi în care sunt implicaţi.

FEBRUARIE
Probleme cu stima de sine. Disconfort. Dificultăţi de relaţionare. Beneficiu prin informare.
Explorare. Rănesc prin cuvinte. Neglijează ceea ce se întâmplă pe zona socială. Nu se simt
apreciaţi. Insatisfacţiile vin din zona socială. Simptome neobişnuite. Devitalizare. Istoria personală
se impregnează de evenimente puternice. Cer recompense pentru munca depusă.
Dacă zona afectivă va fi rezolvată în mare parte, o dată cu revenirea la mersul direct a lui
Venus la finalul lui ianuarie, în februarie scorpionii pot traversa alte probleme, acelea care vin din
stăpânirea încrederii în sine. Mercur, aflat în mers retrograd o bună bucată din luna februarie, le
aduce acestora o stare de disconfort faţă de cei pe care i-au ajutat sau pentru care au făcut anumite
sacrificii în ianuarie. Ei trebuie să fie conştienţi că mulţi din cei pe care-i au în jur nu au nici cea
mai vagă idee despre vulcanul încins care este scorpionul. Mulţi nu ştiu cum gândeşte un scorpion,
cum simte, de ce are anumite reacţii, cum disimulează, cum înțelege, cum trece peste anumite
situaţii penibile şi se comportă după ceea ce văd sau după anumite lucruri, puţine, de altfel, care le
pot scapă. Dacă un scorpion în perioadă de retrogradarea a lui Mercur (7-28 februarie) îi judecă pe
aceştia, va greşi şi mai mult reuşind să-şi anuleze o parte din elementele pozitive pe care le-au
salvat cu atât de mult efort în ianuarie. Anturajul îl va pune în dificultate şi trigonul pe care Mercur
îl va împlini cu Capul Dragonului prin mers direct în 3 februarie ar putea reprezenta un moment în
care scorpionii sunt avertizaţi faţă de ceea ce vor avea de traversat de-a lungul lunii. Sunt puţine
zodii care în februarie primesc un asemenea beneficiu. Scorpionii fac parte din această categorie şi
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retrogradarea lui Mercur, o perioadă în Peşti apoi în Vărsător, le aduce acestora informaţii despre
misiunea pe care o au, despre cât de importantă este munca, despre ce trebuie să ierte, să protejeze
sau să salveze din viaţa intimă sau din familie.
Retrogradarea lui Mercur în această lună în casă a IV-a în Vărsător îi îndeamnă pe scorpioni
să-şi exploreze o latură la care nu au acces în mod normal sau care îi pune de fiecare dată în mare
dificultate. Ei nu sunt persoane spontane, apreciază spontaneitatea la ceilalţi pentru că citesc în
gesturi de această factura o anume lipsa de control prin care persoanele din jur se descoperă, se
dezvăluie, îşi pun cele mai intime secrete pe tavă şi, a şti totul despre ceea ce se întâmplă în jur,
pentru un scorpion reprezintă o mână de aur. De această dată ei sunt puşi în această situaţie, să
vorbească fară să-şi dea seama, să spună anumite lucruri pe care doresc să le ţina ascunse şi să se
simtă vulnerabili în raport cu propria persoană. Pentru un scorpion nu este o mare dificultate să se
abţină. El face acest lucru printr-un talent nativ. Atunci când spune ceea ce nu doreşte să spună,
răneşte foarte uşor persoanele din jur şi rana scorpionului se poate dovedi uneori otrăvitoare.
Cei care sunt angrenaţi pe o cale spirituală, care se gândesc la consecinţele faptelor lor vor fi
îngroziţi de această ipostază şi întreaga lună îşi vor consuma energia fiind atenţi asupra lor şi
neglijând ceea ce se întâmplă în zona socială. Pe zona socială lucrurile trec printr-un conflict pe
care scorpionii îl vor aprecia ca fiind mai vechi şi care ţine de raportul cu o autoritate, cu o
administraţie sau cu o zonă socială care ar trebui să le recunoască scorpionilor un drept sau să le
ofere recompense pentru munca depusă. Există însă şi alte beneficii pe zona publică, acelea care ţin
de sfera profesională sau de aprecierea înţelepciunii de viaţă pe care scorpionul de timpuriu o
dovedeşte. Acest lucru va fi vizibil în special până pe 7 februarie când Mercur va intra în mers
retrograd. După această dată, până la finalul lunii, tendinţa va exista, însă scorpionii vor fi ocupaţi
de alte lucruri. Vor privi în intervalul 7-13 februarie totul ca pe o dramă afectivă, că nu sunt iubiţi,
că sunt respinşi, că nu sunt apreciaţi pe cât de mult se sacrifică pentru cei din jur, iar după 13
februarie scorpionii îşi vor pierde controlul sau vor fi foarte aproape de această ipostază dificilă
pentru ei, îngrijorându-se pentru dorinţele pe care le formulează sau pentru cât de vulnerabili sunt în
fața contrastului.
Scorpionii sunt avertizaţi în această lună să nu se axeze prea mult pe viaţa personală, să nu
acorde prea multă atenţie acestui sector, ci să caute cumva să-şi folosească energia pentru calea de
mijloc şi să se ocupe şi de ceea ce se întâmplă în sfera intimă, dar şi de activităţile sociale, dar cu
aceeaşi dedicaţie şi atenţie. Dacă se vor preocupa prea mult de zona intimă şi elemente de pe zona
publică se vor desfăşura în virtutea inerţiei, atunci, spre finalul lunii când Jupiter şi Uranus vor fi în
careu scorpionii se vor arăta dezamăgiţi de lucrurile pe care le-au ratat în zona socială, vor fi
obosiţi, epuizaţi şi vor considera că şi de această dată alţii sunt vinovaţi.
În realitate, faptul ca Uranus şi Jupiter sunt în careu reactivează careul în T pe semne
cardinala cu Uranus focar de pe casa bolilor acute. Scorpionii au din nou simptome neobişnuite,
stranii, manifestări ieşite din comun ale unor afecţiuni. Din această cauză starea de vitalitate ar
putea să le scadă sau de această dată simptomele neobişnuite vor fi generate de scăderea vitalităţii.
Dacă vor reuşi să se situeze pe zona de mijloc şi îi vor lăsa și pe ceilalţi să-şi mai rezolve o parte din
probleme, reuşind să se implice cu dedicaţie, parţial în viaţa personală şi parţial în viaţa publică,
trecerea soarelui în Peşti din 18 februarie şi imediat, în ziua următoare, împlinirea careului dintre
Mercur şi Saturn îi îndeamnă pe aceştia să-şi ofere bucurii egoiste, chiar dacă le vor plăti scump,
chiar dacă orice fărâmă de bucurie acum înseamnă lux, scorpionii au nevoie de aşa ceva pentru că
prin această evadare din prezentul tragic ei reuşesc să vadă lumina de a capătul tunelului, să se
încarce pozitiv şi să creadă din nou în lucruri mai bune, în dragoste în ceea ce au crezut în 2013 şi ia încărcat pozitiv, i-a înnobilat sau i-a făcut să se simtă mai bine.
Spre finalul lunii când Venus şi Saturn vor fi în sextil, când, de asemenea, Pluton şi Chiron,
îşi vor împlini sextilul lor această zonă a sentimentelor, care a fost încercată puternic în ianuarie,
găseşte acum înţelegere în persoanele pe care scorpionii anterior le-au protejat sau cărora le-au
acordat atenţia cuvenită în prima parte a lunii februarie. Prin lucrurile acestea pe care le traversează
acum ei înţeleg că nu au trecut degeaba prin anumite încercări prin 2013, că nu s-au controlat, că nu
s-au abţinut, că nu şi-au consumat o mare parte din energia personală pentru ceilalţi degeaba. Acum
primesc primele rezultate reuşind să îşi impregneze istoria personală cu prietenii marcante, cu
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sentimente stabile sau cu dovezi de afecţiune care îi vor copleşi la finalul lunii februarie. Pentru a
avea parte de aceste lucruri este neapărat nevoie ca scorpionii să reuşească să medieze viaţa
personală și viaţa publică şi nu să acorde mai multă importanţa uneia dintre părţi, iar pe cealaltă să
o lase în voi inerţiei.

MARTIE
Evidenţiere prin situaţii nefireşti. Indiferenţă faţă de ceilalţi. Autovătămare. Lipsă de
viziune. Complicaţii la capitolul deplasări. Lecţii de viaţă. Îşi amintesc de ceea ce i-a descumpănit
ori oprit. Se simt vulnerabili. Apăsare. Drama le întunecă mintea. Refuză recomandări corecte.
Schimbări spectaculoase. Depăşirea limitelor înseamnă o mare victorie. Puterea le vine din
asocieri.
Daca au avut impresia că au scăpat de tirul întrebărilor sau de seria problemelor cu care s-au
confruntat de la începutul anului, se înşeală. Chiar de la începutul lunii martie, Marte intră în mers
retrograd pe casa lucrurilor ascunse şi anumite situaţii, evenimente sau demersuri sunt construite,
îndreptate, orientate împotriva lor. Mulţi dintre scorpioni acum, pentru că se bazează foarte mult pe
rezultatele ultimelor două luni, se vor evidenţia prin fapte negative, prin rău, prin uşurinţa cu care
sunt tentaţi să-i rănească pe ceilalţi, să-i îndrepte către lipsuri ori să le expună intimităţile celor faţă
de care aceşti indivizi se simt vulnerabili şi nu este doar atât. Saturn în 2 martie intra şi el în mers
retrograd până în a doua parte a anului şi dacă Marte în casă a XII-a oricât de multe lucruri ar
îndrepta împotriva scorpionilor aceştia ar putea să facă în aşa fel încât să nu se simtă lezaţi de
lucrurile care se desfăşoară dincolo de privirile lor directe. Retrogradarea lui Saturn pe casa I îi
îndemna pe aceştia să se rănească singuri. De această dată, pentru că Venus şi Mercur, o parte a
lunii martie, se află în casa a IV-a, în Vărsător (Venus va intra în Vărsător pe 6 martie), scorpionii
se vor răni afectiv sau vor iniția numite discuţii pe care nu le pot susţine, nu le pot finaliza sau care
să le scoată în evidenţă o anume lipsa de viziune fata de un subiect sau o probleme pusă în discuţie.
În continuare, Jupiter şi Pluton se opun pe casa drumurilor, iar asta înseamnă că Marte îi lezează în
continuare la capitolul deplasări sau la cel al educaţiei. Le va fi greu, aşa cum au văzut din 2008
încoace, să învețe ceea ce este important pentru ei. În general, scorpionii în ultimii 5 ani au fost
destul de închişi faţă de lecţiile de viaţa, însă din octombrie 2012 au văzut că aceasta poate fi una
din cauza problemelor cu care se tot confruntă. Acum, în martie, când Saturn va intra în mers
retrograd împreună cu Marte, când se va face, prin acest apel la trecut, o legătură între personalitate
şi lucrurile ascunse pe care scorpionii nu vor să le divulge despre ei înşişi, Jupiter va trece în casa
profesiei, iar Lilith le va trece pe Leu, adică pe casa imaginii publice.
Acum, în martie, scorpionii își vor aduce aminte de persoane sau situaţii care au stat în calea
lansării sau relansării lor. Acumulările personale devin acum un risc şi timp de 9 luni ei se vor
orienta doar către ceea ce străluceşte, doar către ceea ce le atrage atenţia, doar către ceea ce nu le
este specific. În general, scorpionii sunt fiinţe înzestrate cu un ascuțit simţ al analizei, cu un spirit
practic foarte dezvoltat, sunt fiinţe profunde care, chiar şi atunci când fac rău, o fac foarte bine, fără
să aibă regrete şi fără să se lase zdruncinaţi de agresiune sau duritatea cu care unele persoane sau
situaţii impresionează. Acum, însă se simt vulnerabili. Saturn pe semnul lor îi întoarce spre trecut şi
întregul spectru al gândirii lor le sugerează că acolo în trecut au rămas lucruri nerezolvate. Situaţia
ar putea să-i ducă spre criză şi întreaga observaţie ar putea să-i motiveze să fie puţin mai duri, să fie
temători atunci când vine vorba despre schimburi afective şi în privinţa aceasta să-şi aducă aminte
de greutăţile pe care le-au traversat în ianuarie, iar atunci când se va pune problema schimbului de
idei, când trebuie să vină cu un argument pentru a-şi susţine poziţia îşi aduc aminte de situaţiile
complicate pe care nu au putut să le explice suficient de clar pentru auditoriu din luna februarie. Cu
alte cuvinte, fie că se întorc spre trecutul apropiat, fie că îşi aduc aminte de lucrurile pe care le tot
traversează din 2008 încoace, scorpionii au în martie o lună destul de apăsătoare. 6 martie
reprezintă ziua când scorpionii beneficiază de intrarea lui Jupiter în mersul direct pe casa gândirii
superioare. Descoperă că au în jur oameni care să le facă cele mai bune recomandări, însă ei nu se
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pot sustrage dramei în care persoanele respective oricât de competente, pricepute, înţelepte sunt nu
pot depăşi impasul în locul lor.
Acelaşi sector al iubirii, al sentimentelor, al dragostei este lezat în martie, pentru că Soarele
a trecut e acolo şi le-a încălzit sentimentele, le-a oferit şi o anume perspectivă din care să înţeleagă
cam unde ar ajunge dacă ar iubi aşa cum îşi doresc acum. Lilith în casă a X-a el compromite
sentimentul, iubirea, expunând-o conjuncturilor sociale în care aceasta, scorpionilor sau celor din
jur, le va părea indecentă, incompletă sau imorală. Există însă şi scorpioni care lasă numai impresia
că se consuma mult pentru carieră sau pentru progresul social, însă ei beneficiază de un mare noroc.
Pentru că se consuma pentru toate lucrurile mărunte, un scorpion nu va spune niciodată că este
norocos, ci doar că a beneficiat la un moment dat de o şansă însă cuvântul principal l-a avut munca,
disciplina, seriozitatea.
Aceşti scorpioni norocoşi care nu vor să recunoască acest lucru au parte în lună martie de
schimbări spectaculoase. Aceştia nu numai că îi observă primii pe cei pricepuţi din jur care ar putea
să le ofere soluţii, dar se asociază cu ei şi se lasă antrenaţi în demersurile pe care acele persoane le
au în derulare reuşind să mai tempereze din drama afectivă, din confuzia mentală sau din starea de
devitalizarea pe care le tot parcurg de la începutul anului.
Pentru că deviza lunii martie este dată de căutarea adevărului, de identificarea acelor
persoane încărcate de energie pozitivă, de şansă reprezintă adevărul cel mai important de care au
nevoie acum aceşti nativi. Ei trebuie să înţeleagă că lucrurile bune sunt acum, în martie, foarte
evidente. Ceea ce nu este evident nu se situează pe frecvenţa lui Jupiter, eliberat acum de presiune
pe care Lilith a pus-o timp de 9 luni de zile pe zona Rac, cea pe care Jupiter o tranzitează acum, ci
se îndreaptă către energiile distrugătoare, nefericite, încărcate de ghinion sau eşec, acelea care sunt
susţinute de careul pe care Lilith, abia intrată în Leu, îl ridică la Axa Dragonului.
Cine nu înţelege şi nu acceptă lucrurile pozitive şi se lăsa aşa cum este unul din principalele
îndemnuri ale zodiei Scorpion spre scufundare, spre aprofundare sau răscolirea tuturor zonelor care
nu sunt accesibile oricui, ar putea să dea probleme existenţiale care nu sunt specifice etapei în care
se află acum. Aceştia nu vor reuşi să încadreze în modul adecvat energia cuvântului, nu vor putea fi
inspiraţi pentru că vor fi consumați de episoade trecute, încărcate de durere, nemulţumire sau mânie
pe care nu le pot rezolva şi care le vor acapara întregul spectru al gândirii şi emoţiilor. Cineva face
un salt peste aceste limite va fi un scorpion câştigat şi trecerea soarelui în Berbec din 20 martie îi va
îndemna pe aceştia să descopere că efortul poate fi făcut şi cu bucurie şi cu încântare, nu doar de
dragul muncii sau de dragul consumului, ci de dragul finalităţii pe care acest efort o anunţă. Puterea
scorpionilor vine în martie din asocieri, din acceptarea rolului pe care îl poate îndeplini un individ
atunci când se arată bine intenţionat faţă de un scopion. În general, scorpionii primesc un bine dacă
a fost evaluat suficient sau doar dacă ei înşişi considera că are această calitate pentru ei. Dacă ei nu
considera că binele oferit de celălalt este şi pentru el un bine, el nu-l va primi, îl va respinge
categoric. Cei care vor da dovadă de rigiditate în această lună vor risca foarte mult diminuându-şi
din puterea de influenţa şi arătând celorlalţi că sunt vulnerabili prin încăpăţânarea sau îndârjirea prin
care vor să-şi achite ţinta.

APRILIE
Evidenţiere prin situaţii nefireşti. Indiferenţă faţă de ceilalţi. Autovătămare. Lipsa de
viziune. Complicaţii la capitolul deplasări. Lecţii de viaţă. Îşi amintesc de ceea ce i-a descumpănit
ori oprit. Se simt vulnerabili. Apăsare. Drama le întunecă mintea. Refuză recomandări corecte.
Schimbări spectaculoase. Drama. Depăşirea limitelor înseamnă o mare victorie. Puterea le vine
din asocieri.
În luna aprilie scorpionii au de traversat o cruce cosmică pe semne cardinale care se
suprapune pe 4 case cadente (mutabile). Astfel, aprilie devine pentru scorpioni o lună în care sunt
încercaţi pe discernământ. Deviza acestei luni (iertarea privită ca etalon) poate să ia pentru ei
înfăţişări neobişnuite. Ele nu sunt complicate, apăsătoare sau tragice pentru că multe din situaţiile
pe care le vor traversa scorpionii în aprilie par să fie pregătite în primele trei luni ale anului. Ba că
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dau vina pe ceilalţi, ba că au reuşit să obţină o victorie cu mari eforturi şi acum sunt lăsaţi deoparte
sau nu sunt implicaţi în anumite complicaţii sociale ba că au reuşit să-şi protejeze exact elementele
de patrimoniu care sunt acum distruse, încercate sau compromise de conjuncturile generale ale
cestei luni.
Marte în continuare este retrograd pe casa lucrurilor ascunse si acolo avem şi Capul
Dragonului, iar asta înseamnă că o parte din lucrurile pe care scorpionii le-au observat până acum
sunt analizate sau disecate într-o intimitate absolută. Ei se bucură foarte mult că nu s-au lăsat
descoperiţi într-un anumit segment, că, la vedere, au respectat valoarea, puterea, inserţia socială sau
cunoştinţele profesionale pentru că acum văd că dacă nu ar fi procedat asa ar fi pierdut foarte mult.
Din nefericire, aceasta cruce cosmică pe semne cardinale care se suprapune peste case
cadente îi îndeamnă pe aceştia să meargă mai departe în demersurile care li se par acum benefice,
ceea ce este din punct de vedere astrologic o greşeală. Lucrurile din casele cadente trebuie lăsate să
se sedimenteze sau dacă ele conţin elemente care urgentează sau care surprind prin neprevăzut aşa
cum se întâmplă în cazul de faţă, cu Uranus care i se opune lui Marte, atunci ele trebuie inspectate
în detaliu, trebuie să li se construiască mental etape viitoare şi apoi să se abordeze fiecare dintre ele
cu răbdare şi atenţie. Altfel, finalitatea va fi diferita de ceea ce se citeşte în faza iniţială, punând o
mare presiune pe succesul social sau pe relaţia cu cei cu care scorpionii sunt în continuare în
asociere.
În mijlocul lunii şi Mercur i se alătură lui Uranus şi întreaga forţă mentală, întregul spectru
al gândirii pare să fie orientat în această direcţie. Ei consideră că este urgenţa, că trebuie soluţionată
de vreme ce este atât de intensă sau de apăsătoare. Dacă ar putea privi din exterior, dacă şi-ar folosi
energia pentru discernământ, ar putea separa care sunt etapele care au nevoie de încurajare, de
impuls şi care trebuie se fie lăsate să se deplaseze de la sine. Atunci ar rezolva mare parte din
greşelile trecutului şi ar consuma energia cu mai multă înţelepciune şi nu ar trebui să fie atât de
ascunşi, atât de încrâncenaţi sau de periculoşi pentru cei din jur. Cei care nu procedează în felul
acesta devin victimele propriilor ambiţii pentru că Lilith pe casa demnităţii sociale, cumulat cu
Capul Dragonului pe casa a XII-a îi supun unor intrigi pe care în mod surprinzător ei le declanşează,
dar nu le mai pot finaliza aşa cum le-au gândiţi şi, din nefericire, nici nu se mai pot retrage din acest
demers. Adică se învârt în jurul cozii şi până la urma devin victimele propriilor răutăţi.
Indiferent de tipul de categorie în care se încadrează scorpionii în mijlocul lunii, pentru că
au trecut printr-o conjuncţie între Soare şi Junon vor fi motivaţi să se asocieze şi să considere că
asocierile sunt soluţii sau probleme. Vor privi asocierile prin caracterul ambivalent în funcţie de cât
de importante sunt problemele sau cât de importante sunt soluţiile pentru ceea ce traversează ei.
Dacă problema va fi mai importantă decât soluţia atunci asocierea este învinuită, acuzată şi se va
declanșa împotriva ei o adevărată cruciadă. Dacă avem de-a face cu scorpioni înţelepţi care înţeleg
repede care este cauza problemei şi se preocupă mult mai mult de soluţie, atunci ei se vor îndrepta
către asocieri care nu le complica viaţa, care le încurajează discernământul, care îi hrăneşte cu
optimism, cu încredere în sine sau care îi ajută să treacă la modul concret peste un obstacol.
Avându-l acum pe Pluton în mers retrograd se va împlini din nou opoziţia lui Jupiter cu
Pluton şi scorpionii vor avea impresia, de această dată într-un alt context, că anumite episoade ale
trecutului se repetă. Au această senzaţie pentru că observă că în această perioadă anumite lucruri nu
pot fi controlate. Asta înseamnă pentru ei o mare slăbiciune. Îşi pierd controlul, devin stresaţi, poate
prea stresaţi pentru a face față cu brio conjuncţiei dintre soare şi Coada Dragonului adică prea
îngrijoraţi pentru a fi obiectiv la întâlnirea cu pedeapsa. O sancţiune este îndreptată către scorpioni
şi este indicat să primească această criză sau sancţiune pentru că reprezintă o formă concentrată a
unor greşeli pe care ei le-au săvârşit în 2013.
Luna aprilie este încărcată de drama pentru că privesc succesul pe care-l au ca pe o ipostază
pe care au obţinut-o pe ultima sută de metri sau care este legată de un fir subţire de aţă. Faptul ca
atunci când Jupiter şi Pluton îşi împlinesc din nou opoziţia lor Soarele se află deja în Taur pe casa
relaţiilor şi îi îndeamnă pe scorpion să se implice în tot felul de activităţi cotidiene. Ei nu fac nimic
cu titlul gratuit, ci obligatoriu trebuie să aibă un avantaj substanţial, fie prin rezultate concrete, fie
prin faptul că persoanele implicate trebuie, la un moment dat, consemnate pe o listă datornicilor.
Dacă mai adăugăm şi faptul că în aceeaşi zi pe 21 aprilie, Uranus şi Pluton vor fi în careu, vom
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înţelege cât de intensă și puternică este această cruce cosmică pe semne cardinale care îi
bulversează, îi îndeamnă să acţioneze în forţă, în direcţia greşită şi apoi îi lasă pradă regretului că nu
s-au controlat eficient de bine sau că şi-au ieşit din fire faţă de cele mai nepotrivite persoane.
În 23 aprilie Mercur va trece şi el în Taur şi atunci scorpionii nu vor mai fi îndemnaţi spre
asociere prin instinct, ci vor avea o explicaţie, o justificare sau vor fi invitaţi la masa tratativelor, la
dialog şi li se va oferi ocazia să-şi pună în aplicare cunoştinţele pe care le-au acumulat în acest an
sau în 2013. Dacă sunt personaje negative care se enervează uşor, care nu s-au mulţumit cu ceea ce
au acumulat în primele luni ale anului sau cu ceea ce au rămas, vor avea ocazia, după 23 aprilie să
îşi afişeze toate frustrările. Este de asemenea un element prost pentru că ei trebuie să dovedească
acum mai mult decât au făcut-o de la începutul lunii până pe 23 aprilie că sunt înţelepţi şi că pot
ierta, chiar dacă iertarea pentru un scorpion are alte conotaţii, adică nu este iertare aşa cum se
înţelege, ci mai curând o tolerare, o atitudine de indulgenţă față de o greşeală, pentru că un
scorpion nu se va împăca niciodată cu faptul că i-a stat cineva în cale sau l-a oprit cineva dintr-un
demers ori i-a dezvelit intimitatea.
Un alt elemente care îl vulnerabilizează pe scorpion în această lună este acela dat de
împărtăşirea unui secret. Pentru că au de ceva vreme pe Neptun în casă a V-a scorpionii se pot şi
înşela asupra sentimentelor pe care le au. Sunt adesea păcăliţi de oameni care râd uşor, care râd prea
mult, care mimează dragostea, rafinamentul ceea ce nu le este specific lor pentru că în general citesc
bine caracterul oamenilor. Acum, fiind prea îngrijoraţi de ceea ce au venit spre ei în 2013, se arată
indulgenţi, spunând că iartă şi dau de alte probleme.
Problema cea mai importantă a lui aprilie cu care vor rămâne de-a lungul acestui an va fi o
stare de vulnerabilitate în faţa unor persoane faţă de care un scorpion şi-a deschis sufletul. Se va
simţi tot timpul vulnerabil faţă de aceste persoane care le ştiu secrete sau care i-au văzut
manifestându-se într-un mod în care ei, de la sine, nu ar spune niciodată. Cei care nu ating un punct
vulnerabil în această lună aprilie vor reuşi să guste din iertare şi va fi pentru ei o ipostază care îi va
schimba foarte mult. Mulţi scorpion care au muncit foarte mult să se armonizeze cu universul să-şi
sublimeze această latură negativă a firii vor fi atât de schimbati la finalul lui aprilie încât se vor
îngrijora dacă nu cumva s-a produs o schimbare definitivă cu ei ori dacă nu cumva au luat-o razna.

MAI
Probleme noi. Fac munca altora. Libertate de mişcare. Îi intimidează pe cei din jur.
Nemulţumire. Munca le displace pentru că trebuie să facă efort pentru ceilalţi. Compromisuri.
Sancţionează o relaţie proastă. Tărie de caracter. Abuz de putere. Şansa de care vor profita doar
dacă sunt pozitivi. Ghidează. Apreciere. Pot ieşi din orice încurcătură. Pedeapsă. Riscă să nu
poată transfera o informaţia din cauza unor constrângeri legate de profesie ori de limitele
auditoriului.
Luna mai vine pentru scorpioni cu o nouă serie de episoade. De această dată Soarele va trece
prin opoziţia cu Saturn şi le va aduce acestora probleme pe care le cunosc sau care nu mai sunt atât
de acute prin caracterul neprevăzut sau care nu-i mai lezează. Par probleme obişnuite în care ei sunt
în centrul atenţiei, în care sunt invitaţi să muncească mult, să facă munca altora sau să se asocieze
cu oameni pentru că au crezut iniţial că le este necesar.
În 7 mai Mercur va trece în Gemeni pe casa a VIII-a şi îi va îndemna pe aceştia, pentru că
Mercur face şi un trigon cu Marte, să se implice în demersuri periculoase. Avem de-a face în
această lună cu un triunghi minor în care Lilith din casa a X-a este focar şi ştiind că Marte din casa
a XII-a i-a îndemnat pe mulţi scorpioni să facă lucruri mai puțin corecte şi să fie motivate de faptul
că se pune o presiune prea mare pe ei, să se întoarcă la o stare de fapt a lucrurilor în care erau un fel
de torţionari. Acum sunt motivaţi de faptul că sunt lăsaţi liberi sau îşi atribuie ei o libertate de
mişcare menită să-i îndemne să procedeze în aşa fel încât cei din jur să se simtă stingheri de
acţiunile lor şi să-i marginalizeze. În luna mai scorpionii nu pot fi marginalizaţi, ci cel mulţi daţi la
o parte dintr-un demers pentru că ei îşi urmează foarte bine ţinta şi această atitudine a anturajului
faţă de ei nu va face altceva decât să-i motiveze să insiste şi mai mult în direcţia în care s-au hotărât.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

451

Ideile sunt răvăşite sau agasate foarte mult de un proces al muncii faţă de care un scorpion trebuie
să se declare mulţumit. Ei nu sunt mulţumiţi că trebuie sa muncească pentru că de această dată sunt
îndemnaţi să facă acest lucru în condiţii insalubre. Nu neapărat ca mediul este murdar din punct de
vedere fizic, dar sunt în situaţia în care să accepte anumite compromisuri, iar acum ei nu sunt
dispuşi să facă acest lucru. Orice compromis pe care trebuie să-l facă acum faţă de o anumită
persoană sau situaţie îi îndeamnă şi mai mult să lupte împotriva acestora, să fugă de răspundere, să
combată o anume vulgaritate, aceea care nu-i hrăneşte plăcerea şi să se implice într-un proces
complicat care va genera suferinţă.
Există şi scorpioni care nu sunt atât de pricepuţi în lucruri de culise şi vor fi prinşi cu
minciuna, iar aceştia îşi vor provoca singuri suferinţa pentru că nici după această întâmplare ei nu
vor renunţa. Se vor simţi încurajaţi de spiritul lor de observaţie, de talentele pe care cred că le au din
naştere (piramida de apă între Jupiter, Saturn şi Chiron), dar şi de o anume libertate de expresie
primită din partea anturajului. Când nu sunt supravegheaţi îşi fac de cap, iar acţiunile lor au o
puternică remanenţă din punct de vedere social. Cu alte cuvinte pentru un alt nativ decât scorpionul
va fi greu de identificat iţele care sunt ţesute în luna mai. Scorpionii sunt în această lună atâta de
intriganţi, atât de capricioşi, atât de duri în a-şi atinge scopul încât un alt nativ decât scorpionul nu
va reuşi să înţeleagă întreg ansamblul pe care-l gândeşte acesta, nici dacă ar fi să-l ia pe fragmente.
În mai, Marte îşi revine din mersul retrograd şi le aduce acestora posibilitatea de a sancţiona
o relaţie proastă sau de a o corecta. Revenirea lui Marte la mersul retrograd nu este semn de
agresiune pentru comunitate, ci ar putea să fie atunci când anturajul s-a învăţat cu un scorpion care
arata până acum că este dispus să facă munca celorlalţi. Acum dacă se opune anturajul va pune o
presiune pe scorpion, iar scorpionul va transforma simple presiune de care uzează ca de o arma,
într-o dispută la vedere.
Ceea ce vine din casa a XII-a nu este la vedere însă Junon de pe Taur, asteroidul care trimite
către Pluton din casa a III-a un trigon care este agresat de Jupiter din casa a IX-a ceea ce va aduce
scorpionului din această conjunctură astrală un puternic avantaj. Şi când critică, şi când iartă, şi
când trece cu vederea el o face cu tărie de caracter, cu putere în aşa fel încât interlocutorul său să se
simtă zdruncinat, marginalizat sau strivit de-al binelea. Chiar şi atunci când îşi spune Ştiu că ai
greşit şi te iert aceasta iertare are rol de sancţiune, de penitenta şi va fi greu pentru interlocutorul
scorpionului să privească iertarea aş acum este ea. În realitate, deviza lunii mai (limpezirea
lucrurilor) este transformată de scorpioni în succes sau avantaj. Toate aceste transformări prin care
trec scorpionii, chiar dacă în luna aprilie i-a bulversat foarte mult, iar pe scorpionii superiori i-au
dus în pragul în care să se gândească dacă nu au mers prea departe în intenţiile lor, dacă nu cumva
s-au apropiat prea mult de această limită periculoasă, este un pentru ei un semn de evoluţie, însă aşa
cum stabileam anterior, modalitatea prin care este văzută sau pusă în aplicare este una greu de
acceptat, suportat, de înţeles sau de integrat.
Li se recomandă scorpionilor să nu abuzeze acum de putere pentru că din 21 mai, când
Soarele va trece în Gemeni şi când Jupiter îşi va împlini trigonul sau cu Saturn vor fi favorizaţi de
soarta şi vor reuşi să ducă o ipostază nefericită în postura în care să fie sublimata în noroc, în şansă.
Un ghinion, ajuta să se deplaseze către punctul norocului sau o ipostază nefericită îi forţează să
accepte un bine despre care nu au ştiut nimic.
La finalul lunii se vor felicita că au dat dovadă de un minim de deschidere. Dacă intervin
prin voinţa proprie şi se deschid mai mult, şansa de a transforma destinul, de a deveni mai puternici
în mediul de apartenenţă este una şi mai mare, iar trecerea lui Mercur în Rac din 29 mai îi aduce pe
aceştia în postura de ghizi, de consilieri, de protectori sau de arhivari. Mulţi oameni vor face apel la
cunoştinţele scorpionului, îi vor aprecia, le vor lăuda efortul, munca tăria de caracter, ambiţia şi
posibilitatea lor de a se transforma, de a se regenera, adică de a ieşi din orice fel de încurcătura. Va
fi greu de preluat modelul scorpionului pentru că acesta are talentul de a trece prin tot felul de medii
şi de a nu fi schimbat de acestea, însă cine va asculta înţelepciunea de viaţa scorpionului şi va ține
cont, inclusiv de modul cum o formulează, va avea de câştigat pentru că din 29 mai şi o parte din
luna iunie, scorpionii au darul de a transfera cu bune intenţii o informaţiei valoroasă. Pentru că în
aceeaşi perioadă scorpionii trec prin ipostaza în care Venus va trece prin Coada Dragonului, adică
prin punctul de pedeapsă, este posibil ca mesajul lor să nu fie înţeles și acceptat așa cum este oferit,
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însă nu trebuie puse la îndoială bunele intenţii ale acestor nativi, acum, pe finalul lunii mai. De
altfel ei au nevoie să se arate oameni buni, adică să nu fie prea mult impregnaţi de duritatea cu care
s-au aparat de mediul agresiv în care au fost constrânşi la un moment dat să trăiască sau să lucreze.

IUNIE
Oboseală. Bulversare. Criticism. Iau contact cu partea negativă a anturajului. Li se
întoarce o greşeală. Au nevoie de oameni devotaţi. Bucuriile sunt scurte. Puterea le este slăbită. Au
prea mari aşteptări de la cei din jur. Dezamăgire. Eşec în dragoste. Este pus la punct. Acceptă ceea
ce îi oferă anturajul. Se edifică în privinţa celor cu care lucrează. Îşi probează că pot face ceea ce
cei din jur nu pot.
În luna iunie scorpionii sunt atât de obosiţi, de epuizaţi sau de constrânşi de ceea ce au
traversat de la începutul anului până acum, încât consideră că au nevoie de ajutor. Ei îşi caută
liniştea prin cei în care au investit cel puţin în luna mai dacă nu cumva de la începutul anului până
acum. În iunie Mercur are, de asemenea, o perioadă de trei săptămâni de retrogradare, care va
debuta pe 7 iunie şi se va încheia pe 1 iulie.
De asemenea, iunie este şi luna când Saturn şi Chiron îşi vor împlini trigonul lor, iar Marte
va trece prin careul cu Pluton împlinind un careu în T pe semne cardinale cu Pluton focar. Au
dreptate atunci când se simt vulnerabili, când au aşteptări din partea celor pe care i-au ajutat și pe
care, de această dată, nu-i mai pot susține. În general, această calitate nu este specifică scorpionului,
pentru că el nu dăruieşte, ci face un schimb sau investeşte, iar asta înseamnă că dacă nu primeşte
nimic în schimbul a ceea ce oferă, de puţine ori este dezamăgit atât de mult încât să facă o dramă
din acest lucru. Va considera că este o investiţie proastă şi se va orienta către altceva, investind la
fel, însă cu un plus la capitolul exterior, însă nu vor mai proceda aşa greşit, cum s-a dovedit până în
momentul acela. Pentru că Mercur va fi cea mai mare parte din lună în mers retrograd şi va trece, o
perioadă şi prin Rac, o alta şi prin Gemeni, adică din casa a IX-a în casă a VIII-a îi va bulversa pe
scorpion şi îi va constrânge să se arate duplicitari faţă de anturaj, ba binevoitori şi deschişi, ba critici
sau chiar caustici cu cei care până acum nu le-au câştigat încrederea.
Scorpionii trebuie să fie pregătiţi ca retrogradarea lui Mercur, chiar dacă este un element
minor, îi va duce în postura în care să ia contact cu ceea ce este negativ din caracterul unui om, ceea
ce ei au arătat de la începutul anului până cum sau, în cazul celor care se ascund cel mai bine, care a
fost arătat în 2013. Ei acum devin vulnerabili în faţa acelor trăsături de caracter pe care le-au arata
faţă de grupul de apartenenţă şi care acum par să fie îndreptate spre scorpioni pentru a le anula
liniştea. Pe ideea cine cultiva vânt culege furtună, scorpionii, în iunie vor fi sensibil zdruncinaţi de
lucrurile în care nu au crezut niciodată, de încrederea pe care le-o acordă anumitor persoane,
punând în discuţie sentimentul, devoţiunea, sacrificiul sau iertarea sau răbdarea. Lucrurile acestea
sunt pentru scorpioni simple definiţii, simple noţiuni sau, dacă acestea au ceva mai mult decât o
definiţie, ele vor fi încărcate de episoade din viaţa lor care nu pot fi aplicate de alţii sau nu pot fi
înţelese de un context obiectiv. De aceea cine ţine la un scorpion acum trebuie să se apropie de el în
vârful picioarelor, dar să o facă cu toată deschidere şi devotamentul pentru că are nevoie de oameni
care sunt dispuşi să se abandoneze pentru a-i ajuta pe ei sau în anumite cazuri chiar pentru a-i salva.
Momentul care declanșează aceasă serie va fi dat în jurul zilei de 7 iulie când Venus şi Lilith
vor fi în careu. Venus din casa asocierilor, trimite un careu din casa imaginii publice, lansează
mesajul că asocierile pe care scorpionul le are acum în acest moment se dovedesc a fi păguboase. Ei
nu au altceva de făcut decât asocierile pe care mizează foarte mult sau a experienţelor obţinute tot
din asocieri. A miza foarte mult pe aceste asocieri acum, când sunt foarte vulnerabili, înseamnă a
sta cu mâinile goale în faţa unui şarpe veninos care se afla în poziţie de atac. Sunt vulnerabili, iar
bucuria pe care o afişează, aceea care vine din faptul că Neptun şi Chiron le trec prin casă a V-a este
iluzorie, de scurtă durată sau o faţadă. Dacă scorpionii nu ţin cont de aceste avertismente, luna iunie
ar putea să însemne pentru ei o lună în care puterea le va fi slăbită de teamă, în care orice dorinţă de
supravieţuire, orice intenții se transformă în acţiune pentru a supraviețui, făcută cu aroganță, le va
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zdruncina pacea interioară, liniştea sau chiar încrederea în sine încât să devină foarte agresivi cu cei
pe care până acum i-au protejat.
Este de la sine înţeles că protejaţii scorpionilor care nu cunosc firea vulcanică a unui
scorpion vor fi protejaţi şi nu vor înţelege de ce dintr-odată s-au trezit în faţa unui animal fioros deşi
până acum aveau la picioare o pisică blândă şi un căţel drăgălaş. Aceştia sunt invitaţi să înţeleagă
faptul că din 9 iunie, de când Neptun le va intra în mers retrograd pe casa iubirii dăruite, scorpionii
vor avea mari aşteptări de la cei din jur şi fiind în general fiinţe practice, realiste nu se vor arunca
spre persoane cu care nu au reacţionat foarte intens sau profund, ci către cei pe care el ştie că i-a
trecut cu mânuţa lui pe o listă a datornicilor. Când din 20 iunie şi Chiron va intra în mers retrograd
în ziua în care Soarele şi Mercur vor fi în conjuncţie pe casa a VIII-a, iar sextilul lui Venus cu
Jupiter va fi deja în separaţie, trebuie să ne aşteptăm ca scorpionii să se uite în jur şi să aştepte un
semn concret, un telefon, un email, o vorbă bună spusă cu scopul de a li se garanta apropierea
succesul, protecţia, adică toată atenţia de care au nevoie.
Spre finalul lunii când Venus deja a trecut în Gemeni pe casa aVIII-a şi când scorpionii se
vor simţi mult mai în siguranţă dacă îi lasă pe ceilalţi să vadă, să constate ceea ce se întâmplă cu ei
vor avea de traversat şi un careu între Micul benefic (Venus) şi Neptun, adică vor avea de parcurs
anumite ipostaze nefericite cu iz de dezamăgire în dragoste sau eşec într-o investiţie care, dacă se va
consuma prin profesie, se va finaliza şi cu o sancţiune ori cu o imagine proastă în rândul colegilor.
Ceea ce se întâmplă acum, chiar dacă este susţinut şi de opoziţia lui Marte cu Uranus nu este un
element în premieră, ci pentru că în aceeaşi perioadă Mercur trimite un careu cu Capul Dragonului
reuşind să medieze tendinţa nodurilor prin deplasarea sa (retrogradă) nu este altceva decât ipostaza
în care scorpionului îi este închisă gura. Vede că a greşit şi cineva îi spune verde în față ori îi face o
sinteză în aşa fel încât acesta să nu mai poată emite nimic în apărarea sa şi singura soluţie este să
accepte starea de fapt a lucrurilor. Retrogradarea lui Mercur arată faptul că se reproduce o situaţie în
trecut şi scorpionul trebuie să accepte această situaţie pentru a merge mai departe fără aceste
situaţii, greutăţi, chiar dacă el le-a produs.
Finalul lunii iunie, când Neptun şi Junon vor fi în careu, lucrurile pe care până acum
scorpionii le-au intuit s-au le-au analizat pe fragmente devin clare sau trec într-o altă etapă a
dezamăgirii ceea ce va fi în mod surprinzător de bun augur pentru ei. Vor înţelege că această
sancţiune prin ceea ce reprezintă ea nu are nicio valoare, ci adevărata să importantă sta în faptul că
a văzut care sunt oamenii cu care lucrează. Dacă el în luna anterioară sau de la începutul anului a
avut ocazia să se arate dur faţă de persoanele care acum îl sancţionează, faptul că acum acestea nu
pot reproduce modelul sau arată că, deşi pare învins, scorpionul la finalul lunii iunie este un
învingător deoarece ştie că acesta este secretul său, adică a putut să facă ceea ce, aceia care îl
judecă, îl sancţionează sau îl pedepsesc, acum nu pot. Această ipostază este atât de puternică şi
înălţătoare pentru ei încât îi încânta şi îi îndeamnă să treacă cu vedere multe din situaţiile nefericite
pe care au avut ocazia să le traverseze de-a lungul lunii iunie.

IULIE
Optimism. Au un noroc neaşteptat. Evaluare strictă. Dispute ideologice. Conflict cu cei
puternici. Probleme în călătorii. Riscuri. Dezamăgire. Considera că soarta le este potrivnică. Nu le
este înţeles mesajul. Spera în vremuri mai bune. Captează energia frumosului, eleganţei şi
rafinamentului şi o pot transpune în creaţii artistice de excepţie. Finalul lunii devine de referinţă
pentru următorul an.
Iulie îi îndeamnă pe scorpioni să privească spre viitor cu mai mult optimism. Jupiter le intră
în Leu, în casa demnităţii sociale şi multe din condiţionările de factură socială sau obstacole care
vin pe linia educaţiei sau prin deplasări complicate ori accidente în deplasări trece acum într-un alt
registru, îndemnându-i pe aceştia spre mari realizări sociale, spre ambiţii profesionale ori să
beneficieze de un noroc de care nu se aşteptau. În general, scorpionii sunt suficient de calculaţi şi
pesimismul care le este atribuit nu reprezintă o energie negativă, pentru că nu vine din dizarmonie,
ci dintr-o evaluare foarte strictă şi riguroasă a etapelor proceselor în care se implică.
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Încă din prima zi a lunii iulie, Mercur va reveni la mersul direct şi fiind în Gemeni pe casa a
VIII-a îi va îndemna pe scorpioni să-şi îndrepte atenţia către cei care au profitat de momentul de
vulnerabilitate pe care l-au afişat în luna iunie. S-ar putea, dacă au în jur oameni care abuzează de
acest lucru să se dovedească prea duri. Ei consideră că revenirea la mersul direct al lui Mercur
constituie o oportunitate, o şansă specială pentru că beneficiază de asemenea şi de o conjuncţie a lui
Marte cu Capul Dragonului pe casa a XII-a şi consideră că lucrurile pe care nu le-au împărtăşit
celorlalţi erau cele mai importante şi transformă aceasta neîmpărtăşire, acest secret într-un avantaj
teribil. Lucrurile însă nu sunt în favoarea lor până pe 16 iulie, când Jupiter va trece în Leu.
Prima jumătate a lunii iulie, în cea mai mare parte a sa, Jupiter va fi pe gradul anaretic din
Rac, ceea ce va accentua foarte mult disputele ideologice, conflictele cu persoane situate pe o
treaptă superioară a societăţii sau la mari depărtări. Riscul accidentelor în călătorii este unul foarte
mare, cu atât mai mult cu cât în 4 iulie Soarele şi Pluton vor trece printr-o opoziţie. Scorpionii
trebuie să fie foarte atenţi, prudenţi, înţelepţi, atenţi la riscurile la care se expun şi mai ales atunci
când vor să-şi pună în practică o idee care ar putea să fie tangentă la răzbunare sau chiar să
reprezinte răzbunarea în sine, să ia în calcul faptul că până pe iulie norocul nu le surâde. De
asemenea, opoziţia Soarelui cu Pluton înseamnă şi careul Soarelui cu Uranus, deci refacerea
careului în T pe semne cardinale, de această dată cu Uranus focar. Ceea ce se strică la drumuri,
lucrurile care le sunt spuse scorpionilor sau lucrurile pe care le spun scorpionii celorlalţi se întorc
împotriva lor şi le lasă urme adânci pe corp sau pe minte, pe structura emoţională sau le
impregnează viaţa personală într-un mod iremediabil. În urma acestor episoade s-ar putea ca
scorpionii să fie atât de dezamăgiţi încât să se izoleze sau să considere că, oricât de mult efort ar
depune, soarta lor le este potrivnică, iar ei nu se pot bucura de ceea ce câştigă pentru că au muncit
prea mult şi nu el mai rămâne energie şi pentru sărbătoarea de final.
În realitate, scorpionii au nevoie de un dram de înţelepciune în plus faţă de ceea ce au probat
până acum. Venus în careu cu Chiron îi aduce pe aceştia în postura în care să fie pedepsiţi pentru
dragostea pe care o au sau să fie sancţionaţi pentru că nu le-a fost înţeles mesajul în care au pus un
sentiment în plus faţă de ceilalţi din jur. Pentru scorpioni această ipostază înseamnă ghinion şi li se
recomandă în mod insistent să accepte lucrurile care vin spre ei acum pentru că la fel ca şi în luna
anterioară, ele poartă amprenta sublimării unui destin tragic, a transformării energiei inferioare pe
care greşit au generat-o în 2013, în energie superioară.
1-16 iulie constituie ultima etapă în care scorpionii au lucrat cu noţiuni superioare pentru un
scop egoist. Din 16 iulie când Jupiter le trece în casa demnităţii sunt trimiși din nou la şcoală. De
această dată însă este o şcoală a vieţii în care se pune accentul pe o experienţă anterioară, pe noţiuni
teoretice consultate în urma diferitelor episoade educaţionale, pe care le-au traversat scorpionii în
aşa fel încât în preajma zilei de 10 iulie prin trigonul Soare-Chiron să se declaseze o etapă fericită.
Această etapă fericită va fi marcată în jurul datei de 10 iulie de un eveniment fericit. Dacă luăm în
calcul şi faptul că 10 iulie reprezintă ipostaza de 2 zile înainte de Luna plină, adică ceea ce
reprezintă la hinduși drept ziua lui Tripura Sundari, moment extraordinar prin care întreaga natură
este invadată de energii binefăcătoare, generate de ciclul lunar, dar şi de faptul că Junon şi Lilith
împlinesc în 12 iulie, adică in ziua de Lună plină, un sextil, înţelegem că nu le trebuie prea multă
energie scorpionilor să înţeleagă că vin vremuri mai bune.
Vremurile mai bune vor veni din 16 iulie când Jupiter va trece în Leu. Până atunci sunt
informaţi, iar momentul 14 iulie când Marte va fi în conjuncţie cu Capul Dragonului va deveni
reprezentativ pentru această etapă pregătitoare. Nu putem să anticipăm în această analiza generală
care va fi evenimentul pentru fiecare scorpion în parte pentru că elementul definitoriu se situează pe
casa a XII-a a scorpionilor, iar asta înseamnă că va avea o notă particulară pentru fiecare în parte şi
fiecare nativ al acestei zodii va ţine pentru el aceasta înţelegere subtilă, această senzaţie care va
deveni pentru următoarele 12 luni, de referinţă.
Lucrurile par să se îndrepte pe un făgaş pozitiv pentru că în 18 iulie Venus va trece în Rac
pe casa gândirii superioare şi scorpionii se vor prezenta altfel. Cei care cunosc puțină astrologie vor
considera că scorpionii se transformă, se regenerează foarte uşor, reuşesc să-şi mobilizeze resurse
nebănuite pentru a învinge de fiecare dată. De această dată însă ei nu şi-au rezolvat o parte din
problemele lui 2014 însă reuşesc să şi le ascundă mult mai bine. Prin Venus în casa a VIII-a
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scorpionii reuşesc să capteze energia frumosului, eleganţei şi rafinamentului şi o pot transpune în
creaţii artistice de excepţie, acelea care să poată conţine întreaga lor dramă, dacă nu cea care le este
atribuită vieţii, atunci cea pe care au traversat-o cel puțin din octombrie 2012 de când Saturn le-a
intrat pe semnul lor. Aşadar, a doua parte a lunii iulie şi pentru că Marte în sfârşit părăseşte semnul
balanţei şi le intră în casa I înseamnă pentru scorpioni o transformare spectaculoasă, o preschimbare
şi a cadrului general, nu numai a stării de confort, care va fi declanșată printr-un eveniment social,
printr-o întâmplare vizibilă şi pentru ceilalţi, nu neapărat printr-o trăire, în data de 24 iulie când
Soarele şi Jupiter vor fi în conjuncţie. Această întâmplare nu se consumă într-o singură zi pentru că
Marte va trece în scorpion în 26 şi aceste 3 zile (24, 25 şi 26 iulie) constituie pentru scorpioni zile
de referinţă pentru următoarele 12 luni.
De această dată, schimbarea nu indică faptul că problemele lor s-au rezolvat, ci înseamnă că
nu mai pun atât de mult la suflet opoziţia pe care o primesc din partea mediului de apartenenţă. Nu-i
mai deranjează dacă vorbesc urât sau dacă sunt şantajați. Nu-i mai deranjează nici dacă lucrurile sau schimbat brusc (careu Mercur-Capul Dragonului) nici dacă au fost tentaţi să se răzgândească ori
să devieze de la trasul pe care şi l-au propus (trigon Uranus-Lilith) şi asta înseamnă eşec. Nu-i mai
deranjează nimic din toate acestea pentru că se simt altfel, iar unii dintre scorpion, mai sensibili din
fire, vor putea spune că se simt revigoraţi, puternici şi pregătiţi pentru ceea ce va urma. Acesta nu
este cel mai fericit moment al anului 2014 pentru scorpioni pentru că în general scorpionii nu au
astfel de momente, ci doar ipostaze de victorie, de mândrie, însă aceasta reprezintă frontiera între
ceea ce s-a-ntâmplat din octombrie 2013 până acum şi ceea ce va veni spre ei în următoarele 12
luni.

AUGUST
Savurează o schimbare. Regenerare. Victorie. Se arată modeşti. Siguranţa de sine. Li se
solicita un ajutor. Binele cere o răsplată. Noroc. Inspiraţie. Nu sunt mulţumit de cei din jur.
Transcendere. Ambiţii prea mari. Compromis. Se mobilizează pentru a produce o schimbare în
domeniul studiilor sau în sfera profesională. Se deschid. Vor proteja ceea ce iubesc. Duplicitate. Se
remarcă prin calităţi. Norocul este condiţionat de fapte bune.
Luna august devine pentru scorpioni un fel de continuare a ceea ce s-a-ntâmplat în iulie. În
acelaşi registru ca şi cum simt nevoia să savureze această schimbare spectaculoasă de care nu au
avut parte de mult timp. Acum Jupiter se află pe casa a X-a şi cu cât ne adâncim mai mult în august
cu atât mai mult vin şi planetele individuale în acest semn, cum ar fi trecerea lui Mercur în Leu
chiar în prima zi apoi trecerea lui Venus, în 12 august, în situaţia în care Soarele deja se afla pe
acest semn din luna anterioară. Faptul că Saturn a revenit la mersul direct în luna anterioară şi că
Marte se află acum pe semnul lor înseamnă pentru scorpioni un prilej minunat de a se regenera. De
asemenea, trecerea lui Marte prin Scorpion nu este un lucru de neglijat pentru ei pentru că asta
înseamnă putere, încredere, curaj, victorie sau, pentru cei care sunt ambiţioşi şi urmăresc în mod
special progresul social, înseamnă pretenţii teritoriale sau încheierea unei etape de confruntări
sociale cu victorie, cu glorie cu reuşită. În Scorpion, Marte este capabil şi de multă linguşeală.
Descinderi către a zona plăcerilor sau a încântării sare să le hrănească în profunzime fiinţa şi să le
lase impresia că trăiesc intens. Scorpionii nu simt că trăiesc dacă fac pe plac celorlalţi ori dacă
muncesc prea mult. Ei au nevoie în primul rând de o explicaţie, de o justificare, sau nevoie să-şi
hrănească toate senzaţiile prin orice mijloc. Dacă asta înseamnă a hrăni, foarte multi pot să faca
lucrurile acesta, dacă asta înseamnă a îndura umilinţe sau a trăi la periferia societăţii, pot face şi
acest lucru însă nu vom vedea niciodată scorpioni care să nu-şi simtă sângele încălzit în vene de
ambiţii sau de dorinţe de putere. Ei pozează în persoane modeste şi asta vom vedea la ei în august
motivând faptul că se bucura mult că s-a produs o schimbare, că se simt altfel, că au avut parte de
întâmplări neobişnuite sau că anumite întâmplări pe care le-au traversat în a doua parte a lunii iulie
şi pe care le explorează în august, le hrănesc dorinţa de putere sau îi fac să se simtă mult mai siguri
pe ei. Scorpionii trebuie să înţeleagă că această descindere pe zona socială, această ambiţie sau
exprimare în direcţia demnităţii sau renumelui, a faimei, reprezintă şi elementul vulnerabil. Dacă se
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arată faţă de ceilalţi că asta îşi doresc, atunci se vor trezi cu foarte multi prieteni care au nevoie de
bani împrumut, de intervenţii, de relaţii sau se vor trezi cu mulţi nepoţi care vor şi ei să pornească în
viaţă cu dreptul ajutaţi de scorpioni. Devin, în felul acesta, vulnerabili prin binele pe care l-au primit
recent și cei care sunt sensibili îşi vor blestema zilele că au spus celorlalţi de succesul pe care l-au
avut, că au câştigat la loto sau că au fost ceruţi în căsătorie.
Sigur, putem aminti aici şi despre exprimarea scorpionilor la un alt nivel, la o nouă
dimensiunea, la un alt standard de viaţă prin faptul că Saturn în această lună împlineşte un trigon cu
Chiron din casa a V-a. Scorpionii nu numai că sunt şi norocoşi, dar se vor dovedi inspiraţi creativi,
nu numai că vor putea să fie un exemplu bun pentru ceilalţi, dar atunci când sunt mustrați, când
sunt ceartați sau respinși au un talent special de a-i trezi la realitate pe cei din preajmă şi prin
aceasta formă de bruscare să-i împingă pe aceştia pe calea lor, să-i motiveze fie prin bine, fie prin
rau. S-ar putea să nu folosească cele mai bune cuvinte, s-ar putea să nu stăpânească foarte bine
termenii la care apelează, s-ar putea să dea dovadă de prea mult orgoliu sau prea multă vanitate sau
atunci când se exprima să fie prea lacomi. Mercur va trece prin Leu prea repede şi atunci când vine
vorba de putere scorpionii nu mai au răbdare. Însă pentru ei va conta doar rezultatul pe care-l vor
obţine. Venus în Rac va împlini în 6 august un careu cu Axa Dragonului și s-ar putea ca anumite
lucruri să nu el fie pe plac, să nu mai fie mulţumiţi de faptul că sunt înconjuraţi de oameni cu atât de
multe probleme acum când lor le merge bine. Însă acest lucru nu va fi vizibil pentru că în aceeaşi
perioadă Marte şi Neptun vor fi în trigon şi scorpionii vor reuşi să-i antreneze pe aceştia, să-i
implice în stările lor, să-i ajute să iasă din stările proaste pentru a nu-i întrista şi pe ei.
Trecerea lui Venus pe casa demnităţii sociale în 12 august înseamnă pentru scorpioni o
ipostaza de transcendere. Chiar dacă Venus s-a aflat şi ar fi însemnat o victorie pentru scorpioni
această victorie se va dovedi mult prea mică faţă de ceea ce-şi doresc. Acum și Venus, şi Jupiter, şi
micul şi marele benefic, se află pe casa demnităţii sociale şi nici că se putea o ipostază mai bună,
mai fericită, mai încântătoare sau mai glorioasă pentru un scorpion care mai nou a scăpat de
teroarea mişcărilor de culise care se desfăşurau dincolo de puterea sa de pătrundere; acum au pe
Marte pe semnul lor, sunt curajoşi, sunt victorioşi și aprigi că nu există nimic în cale, sunt deschişi
către evenimente ample şi au şi susţinerea socială, chiar dacă asta înseamnă că trebuie să facă un
compromis. De pe 12 august când Venus va intra în Leu şi până pe 15 august când Mercur va intra
în Fecioară în casa prietenilor scorpionii au şansa să se mobilizeze pentru a produce o schimbare
semnificativă în segmentul studiilor sau pe linie profesională. Fie ca asta înseamnă doar o impresie
pe care trebuie să o creeze celorlalţi sau fie sunt inspiraţi în ziua respectivă, îşi schimbă hainele,
vorbesc frumos, ajung la timp la program sau ajuta pe cineva care până la urmă se va transforma în
protectorul scorpionului sau în cel care peste ani îi va întoarce într-un moment foarte dificil din
viaţa sa gestul frumos. Toată luna august au parte de astfel de ipostaze care îi îndeamnă să se bucure
de viaţă, să fie deschiși, să se arate inspiraţi şi să se exprime la un alt nivel. S-ar putea să unii
scorpioni care nu au o explicaţie prea bună la baza sau care nu au beneficiat de un exemplu bun
(este de referinţă pentru un scorpion că până în perioada adolescenţei să aibă un exemplu pozitiv
pentru a deveni o persoană cu un caracter benefic) să nu se poată orienta foarte bine pe acest
segment pozitiv. Chiar şi această categorie de scorpioni sunt avantajaţi, sunt norocoşi, puternici,
chiar şi aceştia se dovedesc a fi utili în mediul de apartenenţă printr-un zâmbet, prin starea de spirit,
prin simpla prezenţă sau prin ceea ce-şi amintesc din prima jumătate a anului şi au depăşit. Chiar şi
pentru cei care suferă, scorpionii pot fi un exemplu şi nu este puţin lucru să te încurajeze sau să te
protejeze un scorpion pentru că au un talent special, acela de a pătrunde până în adâncul sufletului,
acolo unde, dacă au intenţii bune, pot sădi lucruri remarcabile. De aceea este important ca educaţia
de bază a scorpionului să fie făcute de persoane cu un înalt nivel al moralităţii, cu o verticalitate
specială, persoane care au o gândire profundă şi care nu numai că fac fapte bune, dar sunt în stare
să le înţeleagă şi să le explice celorlalţi. Scorpionul care face acum fapte bune şi nu reuşeşte să le
explice celorlalţi este o persoană care poate face un bine pe moment, nu un învăţător.
Scorpionii care au beneficiat până în perioada adolescenţei de o educaţie solidă pot acum să
devină profesori pentru cei din jur, să se asocieze cu cei pe care-i ajută să devină vindecători pentru
grupul de apartenenţă şi să se bucure foarte mult cu cât de multă bogăţie sufletească acumulează
într-un timp atât de scurt.
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Trecerea Soarelui în Fecioara spre finalul lunii în ziua în care Marte şi Chiron își împlinesc
trigonul lor înseamnă asociere cu oameni puternici în scop creativ sau faptul că scorpionii sunt în
sfârşit remarcaţi prin calităţi. Asta îi va ajuta să fie promovaţi, însă s-ar putea pentru că lor nu le
place viaţa simplă, ci victoriile trebuie câştigate în urma unui efort intens pentru a avea certitudinea
că ele durează, această descoperire s-ar putea să se producă în urma unui eveniment conflictual. Ei
nu se sperie de acest episod pentru că au prea multă energie şi susţinere astrală.
Finalul lunii îi va găsi pe aceştia în postura în care ceea ce le-a rămas din tot acest beneficiu
care a venit spre ei în august să-i ajute să-şi înţeleagă mai mult conflictele existenţiale. Cei care
lucrează cu energia vor primi acest episod cu braţele deschise şi vor considera că aceasta este
ipostaza care anunţă o schimbare importantă de destin, nu aceea care s-a consumat în iulie. În
realitate, elementul benefic, acela care vine acum spre scorpioni nu ar fi putut fi perceput, văzut sau
integrat în dimensiunea proprie dacă nu ar fi traversat schimbarea importantă de vibraţie produsă de
trecerea lui Jupiter în casa demnităţii şi a lui Marte pe semnul lor.

SEPTEMBRIE
Secretul îi invadează. Contradicţii. Se face din nou apel la educaţie. Se asociază cu cei
puternici. Zona afectivităţii se complică. Selecţie negativă a evenimentelor. Cred că trăiesc situaţii
imposibile. Flexibilitatea le aduce un avantaj în confruntări. Îşi rezolvă problema cu trecutul.
Rănile se vindecă. Aspectul categoric al deciziilor amplifică nemulţumirea. Visează la o viaţă
ideală. Regretă. Sacrul înnobilează.
În 14 septembrie Marte le iese din semnul lor şi intră în Săgetător şi o parte din elementele
benefice care au venit spre ei în august şi care ar fi putut pe unii scorpioni să-i ia pe nepregătite, se
mută acum pe casa banilor, a strictelor necesităţi, a hrănirii. Până atunci, Mercur va trece în Balanţă
pe casa a XII-a şi se va apropia cu paşi repezi de întâlnirea cu Capul Dragonului. Deviza lunii
septembrie, aceea care este legată de decizii pentru viaţa socială, pentru cea intimă sau pentru
consolidarea experienţelor de viaţă, a discernământului, îi va găsi pe scorpioni în postura de a a-şi
face un inventar sever asupra evenimentelor pe care le-au traversat până acum.
În septembrie Saturn va fi în trigon cu Junon, iar Lilith va aduce, prin talentul său de a
compromite orice şansă, orice noroc, orice ipostază benefică, în postura de a media tendinţa
Nodurilor. Lucrurile care s-au desfăşurat în secret în prima jumătate a anului, îi invadează din nou,
îi iau pe nepregătite şi îi zdruncina puţin. În prima jumătate a lunii nu vor simți pentru că încă se
află sub impactul şocului astral care a venit spre ei în august, însă în a doua parte a lunii nevoile
materiale, nevoia de a munci trece într-un alt plan și s-ar putea că scorpionii să treacă printr-o mare
contradicţie, să se simtă epuizaţi şi în egală măsură, în timpul zilei să debordeze de energie. Mulţi
dintre ei, pentru că nu sunt obişnuiţi să treacă prin ipostaze de genul acesta, vor fi contrariaţi, însă
dacă au fost educaţi în copilărie, dacă au avut exemple pozitive, dacă pot să fie flexibili atunci vor
lua ca atare energia debordantă pentru a proteja, pentru a-şi consolida discernământul pentru a se
mobiliza, în a rezolva probleme comunităţii, în a se asocia cu oamenii puternici, în a-şi îndeplini
sarcinile profesionale şi mai puţin în a se ocupa de plăcerile intime. Îşi vor neglija plăcerile intime și
acest lucru la ceas de analiza, seara, înainte de a adormi, ori în momentele de insomnie pe care unii
scorpionii le au, s-ar putea să-i frământe. O bună parte din lună, Venus din Fecioară, de pe casa a
XI-a, va trimite opoziţii către Chiron şi Neptun din casa a V-a, iar asta înseamnă că le va complica
foarte mult zona afectivităţii.
S-ar putea ca o bună parte din această lună scorpionii să se îngrijoreze prea mult despre
soarta lor emoţională. Au succes, au inserţie socială puternică sau chiar dacă lucrurile nu s-au
stabilizat în sensul acesta pentru că nu a fost timp pentru evenimente de mare amploare au
certitudinea că se pot descurca în situaţii limită, însă nu reuşesc să se adapteze în segmentul afectiv.
Cu atât mai mult cu cât Mercur pe casa a XII-a le aduce complicaţii afective adică prea multe
încurcături vizibile în ipostaze neobişnuite. Îşi aduc aminte de traume emoţionale şi le povestesc în
intimitate când altele ar trebui făcute sau nu le stă gândul la anumite sarcini profesionale pe moment
pentru că au imaginaţie şi îşi privesc colegii de serviciu gândindu-se la lucrurile intime. Situaţii de
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genul acesta, pe care mulţi le consideră neobişnuite, şi pe care scorpionii nu le împărtăşesc ori o fac
într-un mod amuzant ca să depăşească un posibil moment penibil îi apăsa foarte mult şi le lasă
impresia că sunt anumite lucruri care nu pot fi rezolvate din viaţa lor. Sextilul pe care Lilith şi
Capul Dragonului îl îndeplinesc acum când Marte va trece pe casa muncii îi îndeamnă pe aceştia să
constate problemele afective pe care le au, dar să amâne rezolvarea lor pe motiv încă nu se
descurcă nu au avut încă o şansă reală în sensul acesta. Şanse reale în sensul acesta au însă ele vin
prin recomandări prin sfaturi prin sugestii de la persoane învârstă sau de la persoane cu care au
traversat de-a lungul lui 2013 sau până în martie 2014 situaţii conflictuale. Scorpionii care sunt prea
mândri, care îi privesc pe ceilalţi de sus care au considerat că dacă şi-au făcut treaba cu aceşti
oameni sau i-au pus la punct nu mai este cazul să interacţioneze cu ei, vor rata şansa să-şi clarifice o
probleme de factura afectivă, însă ceilalţi care sunt mai flexibili, care apreciază corect impresiile
venite din jur, care sunt deschiși sugestiilor chiar dacă nu pot pe moment să ţină cont de ele vor fi
cei mai câştigaţi şi prin acest compromis (adică lasă de la ei) se vor dovedi a fi foarte câştigaţi, mai
informaţi, mai puternici sau mai siguri pe impactul pe care îl au asupra comunităţii.
Dacă luna august a fost pentru scorpioni momentul în care au explodat în succes, în
deschideri în oportunităţi, în situaţii care au plutit în jurul lor şi au avut nevoie doar de puţin efort
pentru a le vedea şi ale integra în viaţa proprie, luna septembrie este segmentul din 2014 când îşi
pot rezolva probleme cu trecutul în aşa fel încât ele să se vindece. Rănile scorpionului se vindecă
foarte greu sau deloc însă din când în când, pentru că şi ei sunt oameni şi contextul astral este
obiectiv, au şansa de a-şi vindeca rănile trecutului şi de a se împăca, fie şi numai în parte, cu cei
care în trecut le-au fost duşmani redutabili. Nu înseamnă că ceea ce traversează ei în această lună
este simplu, nu înseamnă că deciziile lunii septembrie nu sunt complicate, deciziile, cu cât se
apropie mai mult de segmentul categoricului cu atât mai puternic este efectul şi cu atât mai uşor
îşi temperează furia, lăcomia sau alte elemente negative de caracter. Pe casa a II-a, a hrănirii, Marte
ar putea să le aducă acestora o doză prea mare de egoism sau tendinţa de a acumula în exces lucruri
obiecte sau avantaje care nu le folosesc la nimic. Careul pe care Marte şi Neptun îl împlinesc în 22
septembrie ar putea să fie reprezentativ pentru acest lucru şi ar înclina mai mult spre zona afectivă.
Asta se întâmplă pentru că Neptun se află în opoziţie cu Venus și partea afectivă este puternic
zdruncinată în această perioadă, iar Marte prin careul pe care-l împlineşte cu Neptun în 22
septembrie îi va hrăni pe scorpioni cu regret. Scorpionii au un talent ieşit din comun în a regreta,
pentru că mai mult decât oricare alt semn din zodiac pun în acest regret un strop de mânie, care-i
face vulcanici, care le tulbură liniştea, le zdruncina orice stabilitate, indiferent cât de solidă ar fi.
Scorpionii care acum fac apel la credinţă la bun gust, la eleganţă, la frumos, la rafinamentul sau care
se asociază cu oameni care s-au remarcat prin calităţi de genul acesta, reuşesc să depăşească o mare
problemă a acestui moment.
Din nou se face apel la compasiune,
la înţelegere, la iertare, însă scorpionii au
ca semn din naştere o mare problemă cu
iertarea, cu compasiunea. Ei îi redefinesc
toate aceste elemente care ţin de sfera
afectivă pentru a le integra în spiritul lor
practic. Finalul lunii, cu trecerea lui Venus
pe casa a XI-a, îi va îndemna pe aceştia săşi ascundă probleme afective pe care nu şi
le-au rezolvat. Nu vom şti decât dacă vor ei
să ne împărtăşească ce anume au depăşit
din tot ceea ce i-a nemulţumit în această
lună însă dacă fac apel la credinţă, dacă se
implica la modul obiectiv în procedee de
factură ezoterică, dacă aplica cu seriozitate meditaţia, rugăciunea, dacă se implica în activităţi cu
caracter sacru, fără a se gândi la vreo recompensă sau fără a nota undeva într-un registru personal
fapta pe care au făcut-o, atunci se pregătesc pentru ceea ce va reveni spre ei în luna octombrie şi
care nu va fi deloc simplu.
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OCTOMBRIE
Mari dificultăţi. Au remuşcări pe consum. Se răzbuna uşor. Percep cu o mai mare greutate
problemele vieţii. Iubirea este vitregită. Se face apel la rezerve. Sunt acceptate provocările. Fug de
agitaţie. Caută marile valori. Puterea este un indicator al eficienţei. Îşi descoperă talente despre
care nu au ştiut. Depăşirea provocărilor oferă garantul recompensei aşteptate. Vor să înveţe.
Octombrie are toate şansele să devina una dintre cele mai dificile luni ale lui 2014 pentru că
le aduce acestora o accentuare a casei a XII-a în preajma axei dragonului, în situaţia în care Uranus
din casa a VI-a, a bolii, pune o mare greutate pe destin sau construieşte într-un mod inventiv sau
prin situaţii neprevăzute o relaţie foarte proastă între profesie, viaţa intimă şi starea de vitalitate a
scorpionilor.
Mercur va intra în mers retrograd de pe 4 octombrie va stă aşa până pe 25 octombrie,
revenind la mersul direct cu puţin timp înainte ca Marte să treacă din Săgetător în Capricorn.
Aglomerarea de planete de pe casa a XII-a din preajma Capului Dragonului înseamnă pentru
scorpioni ipostaze personale care îi lezează foarte mult acum. Acum consideră că s-au stresat foarte
mult pentru cei din jur, că au pus prea mult suflet sau în cazul multora au fost prea ambiţioşi pentru
tot ceea ce au crezut că merită să primească sau au crezut că pot obţine. Tot acest consum de
energie şi-a pus amprenta pe starea de sănătate, pe vitalitate şi acum când contextul social îi
îndemna la o competiţie loială, la a face dovada priceperii lor sau la a demonstra că sunt aşa cum se
spune despre ei, nu mai au puterea necesară sau trec prin tot felul de episoade în care elementul
reprezentativ să fie devitalizarea.
În au în continuare pe Jupiter pe casa demnităţii sociale care se apropie încet, încet însă nu
se vor întâlni prea curând. Lilith în luna următoare va trece în fecioară şi va elibera casa demnităţi
eliberându-i şi pe scorpioni de riscului compromisului din această zonă. Acum pot deveni mici
tirani pentru cei care nu-i lăsa să se odihnească, pentru cei care le tulbură somnul, liniştea pentru cei
care nu le oferă remediul cel mai potrivit sau tratamentul cel mai bun. Acum percep cu o mai mare
greutate dificultăţile vieţii şi preocupările spirituale sunt puse pe picior de egalitate cu sarcinile
profesionale, cu tratamentul zilnic sau cu mesele regulate. Aşa vor pune în aplicare deviza generală
a lunii octombrie: inventivitatea. Aşa înţeleg că numai izolându-se pot lupta cu minciuna, aşa
înţeleg că trebuie să lupte cu compromisul sau să sublimeze acest compromis, să spună verde în faţă
că s-au săturat de competiţie pentru că acum când cei din jur organizează concursuri tematice sau
întreceri sportive ei sunt deja sătui de astfel de competiţii pentru că tot anul doar asta au făcut.
Segmentul afectivităţii trece în planul secund pentru că ei se preocupă acum de ceea ce au
consumat. Marte din Săgetător din casa a II-a le-a adus acestora şi cheltuieli suplimentare sau
cheltuieli penibile pe care acum nu le mai pot susţine. Cei care au fost calculaţi, care au apreciat
munca, efortul, care au privit recompensele muncii lor cu mai multă răspundere şi nu s-au risipit în
raporturi sociale prin promisiuni false au acum ce cheltui şi vor fi mulţumiţi, fericiţi, încântaţi sau
vor privi întrecerile de acum că pe un balsam pentru suflet. Vor accepta provocările, vor intra în
competiţie pentru cei din jur şi vor considera că în sfârşit se ocupă cineva şi de mulţumirea lor
sufletească.
În continuare îl au pe Saturn pe semnul lor însă în câteva luni spre finalul anului acesta va
intra în casa banilor şi este important ca scorpionii să fie calculaţi cu banii, să nu cheltuie prea mult
pentru că finalul lui 2014 le aduce consum suplimentar. Acum însă, pentru că traversează ipostaza
în care Mercur este retrograd între casa I şi casa a XII-a, s-ar putea să nu se analizeze corespunzător,
să nu vadă lucrurile cu obiectivitate, să se aprindă prea mult în focul competiţiei şi să piardă din
vedere că acum cheltuielile trebuie ţinute din scurt. Cei care risipesc bani acum vor avea nevoie ca
spre finalul anului să se împrumute sau să facă apel la anumite resurse, ceea ce-i va secătui şi mai
mult. Ipostaza în care Mercur şi Venus se întâlnesc într-o conjunctei pe casa a XII-a, dar şi
conjuncţiile succesive pe care Mercur le face cu Capul Dragonului prin mersul direct, apoi
retrograd, şi apoi din nou prin mersul direct înseamnă pentru un scorpioni răscolirea lucrurilor care
îi nemulţumesc sau îi enervează cel mai mult. Au neşansa că în octombrie să aibă în jur persoane
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sâcâitoare, oameni care să-i constrângă să facă lucruri care nu le plac, să caute să-i izoleze de
aceştia, sa fugă de agitaţie, să caute oameni deosebiţi cu care să se asocieze, dar să nu-i găsească.
Asta înseamnă din nou un consum foarte mare sau o risipă de energie în dorinţa de a-şi găsi liniştea.
Ipostaza în care Jupiter şi Capul Dragonului sunt în sextil prin faptul că Jupiter din casa a X-a
mediază tendinţa Nodurilor, atrage atenţia scorpionilor că în cazul lor dictonul acolo unde-i sta
puterea acolo îi stă şi slăbiciunea are acum conotaţii solide, puternice şi foarte reale, pentru ei însă
într-un mod inversat. Acolo unde va fi slăbiciunea acolo îi stă şi puterea cea mai mare. Dacă avem
de-a face cu scorpioni înţelepţi din nou care au beneficiat de o educaţie solidă vor avea şansa ca în
acest moment de deviaţie, de epuizare, de risipă sau de criză să identifice persoanele care să-i ducă
spre noi realizări ori să-şi descopere talente despre care nu au ştiut. Nu lupta cu minciuna este
importantă, nu lupta cu ambiţiile sau cu compromisul, nu cu ambiţiile sociale trebuie să reprezinte
acum elementul primordial în preocupările scorpionului, ci ceea ce mobilizează ei pentru a le
rezolva pe acestea sau pentru a se proteja de o agresiune venită din partea anturajului.
Cei care nu-şi descoperă talente ascunse însemna că au mizat pe o şansă a destinului care nu
există, dar cei mai mulţi dintre scorpioni au talente speciale pentru că dacă semnul lor natal
reprezintă un progres atunci ei în trecut au folosit energiile zodiei Leu care i-a îndemnat spre
creativitate. Este vorba despre acea creativitate pe care am văzut-o manifestată de scorpioni în luni
anterioare si care se preschimbă acum într-un talent şi în momentul cel mai nepotrivit, cel mai
dureros, cel mai intens sau neplăcut, poate ieşi la iveală sau se poate preschimba într-o expresie
personală despre care scorpionii până acum nu au ştiut nimic.
Pentru că avem de-a face cu o Axa a Dragonului care ocupă o axă a limitărilor trebuie
subliniat şi faptul că şi această ipostază, ca multe altele pe care scorpionii le-au traversat din martie
încoace, vine prin constrângere. Scorpionii trebuie să fie curajoşi, îndrăzneţi, trebuie să privească cu
demnitate şi cu verticalitate o provocare pentru că dincolo de ea întotdeauna există o recompensă,
pentru că dincolo de ea întotdeauna mâna destinului le arată că au o putere ascunsă pe care nu au
avut până acum şansa să o folosească.
Cei care nu beneficiază de o educaţie solidă, care nu au dorit să se şlefuiască, să se rafineze
ori să se deschidă către energiile superioare ori care nu privesc viaţa prin bun simţ şi respect pierd
această şansă şi va fi pentru ei nu un an al alegerilor multiple, ci un an al eşecurilor multiple.
În 25 octombrie Mercur va reveni la mersul direct şi apoi Marte va trece în casa educaţiei
primare. Asta înseamnă că de acest influx (Marte în exaltare) vor beneficia cu precădere scorpionii
care sunt educaţi şi care doresc să se perfecţioneze. Ceilalţi vor considera că este momentul să
înveţe o meserie nouă, să se reasocieze, să facă o afacere nouă, să câştige bani din alte surse ori să
facă poate un alt compromis să-şi schimbe statutul. Ceilalţi vor aprofunda această lătură negativă
care vine spre scorpioni de-a lungul lui 2014 şi vor învăţa lucrurile care le vor folosi toată viaţa.
Raportul de careu care se construieşte între Marte în exaltare şi Axa Dragonului înseamnă provocări
cu care scorpionii se întâlnesc de puţine ori în viaţă, iar cel care va reuşi să încadreze în albia
potrivită aceste provocări şi să-şi descopere dincolo de suferinţă, mulţumire, mânie sau angoasa un
talent, va simţi în primul rând că învinge un obstacol, dar dincolo de această victorie stă o reuşită
substanţială, aceea care-i ajută pe scorpioni să câştige timp şi să-şi cureţe destinul atât de încărcat.

NOIEMBRIE
Neatenţie. Apel la cunoştinţe mai vechi. Se face un inventar al nemulţumirilor. Fug de
neplăceri. Se fixează pe lucruri bune. Ascund lipsa de noroc prin mobilizare. Fac faţă provocărilor.
Au nevoie de studiu. Vor să se perfecţioneze. Se combate insatisfacţia prin risc. Au nevoie de o
selecţie drastică a cercului de prieteni. Promisiunile devin o problemă a lunii.
Noiembrie le sancţionează scorpionilor neatenţia. Marte se află în casa comunicării şi pentru
că acesta este guvernatorul lor nocturn, în gândurile lor cele mai ascunse urmăresc să păcălească
educaţia, să treacă superficial peste o anumită informaţie dacă o recunosc uşor şi să nu aprofundeze,
adică să nu ţină cont de îndemnul care vine din partea destinului de a-şi însuşi cunoştinţele pe care
nu le-au avut până acum. Deviza lunii noiembrie, acea legată de dăruirea faţă de valorile
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strămoşeşti, faţă de propriul destin sau faţă de familie ori comunitate, reprezintă pentru scorpioni
momentul în care trebuie să dovedească ceva.
Spre finalul lunii, Lilith le va trece pe casa protectorilor, a prietenilor şi acum le lezează
imaginea socială şi îi îndemna să facă demonstraţii greşite, unii vor face demonstraţii de proastă
factura, alţii îşi vor construi aceste demonstraţii pentru a da un exemplu în raport cu o criză, un
stres, o neputinţă sau o insatisfacţie.
Pentru că în 5 noiembrie Soarele şi Chiron vor fi în trigon scorpionii vor avea şansa să
întâlnească vindecători sau persoane care pot schimba starea interlocutorului printr-un cuvânt,
printr-o vorba, ori să facă apel la anumite biografii celebre care să le vinde nemulţumirile sufleteşti
ori tensiunile pe care nu şi le-au rezolvat de-a lungul acestui an. Am văzut de-a lungul acestui an că
puterea scorpionilor i-a îndemnat mai mult spre ambiţie, spre reuşita socială decât spre a-şi rezolva
în timp util o mare parte din probleme cu care se confruntă. Neputând să le soluţioneze le-au
amânat, le-au transferat pe umerii celorlalţi sau le-au amestecat printre beneficii pentru a nu le mai
vedea chipul hidos sau pentru a nu le mai simţi atât de neplăcute sau dureroase. În 4 noiembrie
Soarele şi Pluton vor fi în sextil, iar asta înseamnă împlinirea unui triunghi minor în care Pluton
este focar şi scorpionii sunt invitaţi să demonstreze prin nonataşament că au suficient de multă
experienţă de viaţă, pot să extragă din ceea ce au trăit o informaţie solidă şi să o ofere celorlalţi
pentru a deveni nu o informaţie suplimentară, ci una care să le clarifice o parte din problemele cu
care se confruntă acum. Faptul că doi malefici care formează un cuplu ce permite accesul Eul
superior prin curaj (Marte şi Pluton) se află acum în conjuncţie pe un semn arid, care îndemnă spre
profunzime în gândire şi maturizare înseamnă pentru scorpion invitaţia la a administra o energie sau
o informaţiei pe care o comunitate nu ştie să o direcţioneze în modul adecvat.
Ipostaza în care Venus şi Jupiter sunt în careu ne oferă informaţii suplimentare despre
această condiţionare. Careul beneficilor nu înseamnă un ghinion pentru scorpioni, ci o provocare.
Ei sunt învăţaţi cu restricţiile, cu problemele, cu complicaţiile, nu se sperie uşor în faţa unor situaţii
de felul acesta, însă acest unghi va fi perceput ca unul neplăcut pentru scorpioni pentru că mizează
pe susţinerea anturajului, pe o şansă a destinului, mizează pe lucrurile bune cu care s-au obişnuit
prea mult în ultimele luni şi acestea, acum, le lipsesc. Vor avea însă o anume isteţime pentru că
Mercur se afla pe semnul lor şi vor reuşi să compenseze lipsa de noroc prin administrare, prin
spiritul întreprinzător sau iniţiativă cu care sunt înzestraţi din naştere.
Dacă în 11 noiembrie conjuncţia lui Marte cu Pluton înseamnă curaj, careul Venus-Lilith din
15 noiembrie înseamnă eşec provocat de aşteptări nerealiste din partea unui susţinător sau din partea
unui grup. Ceea ce se întâmplă însă acum în viaţa scorpionului nu are însă caracterul dramatic a
ceea ce s-a-ntâmplat de-a lungul acestui an, ci sunt mai curând provocări pe care le poate
administra foarte bine şi din care se poate alege cu un beneficiu substanţial. Din nou se face apel la
o condiţie absolut esenţială, aceea care vine din corecta gestionare a resurselor. Uranus pe casa
bolilor acute îi avertizează pe scorpioni că încă din 2011 trec prin frământări de factură medicală,
prin manifestări stranii ale bolilor pe care le au sau le-a sugerat din 2011 încoace faptul că trăiesc cu
sabia lui Damocles deasupra capului. Dacă sunt calculaţi, dacă nu-şi risipesc energia pe ambiţii fără
rost atunci starea de vitalitate se va situa la cotele optime şi provocarea care vine spre ei în
noiembrie nu-i va epuiza, nu le va slăbi vitalitatea, ci le va oferi ipostaze ce pot fi adăugate
palmaresului personal.
Trebuie însă avertizaţi că dacă au un plus de energie ce vine din conjuncţia lui Marte cu
Pluton sunt îndemnaţi către studiu, să gândească, să citească, să înveţe mai mult, unii dintre ei
simţind nevoia să piardă nopţile sau să se simtă în stare de a merge la cursuri de perfecţionare ori de
recalificare, să se abţină ori să le privească pe acestea cu multă înţelepciune şi discernământ pentru
că pe 20 noiembrie Venus şi Neptun vor fi în careu şi indiferent ce alegere vor face până la această
dată tot ce se afla în jurul lor, tot ceea ce se consuma că eveniment şi care are asupra lor un impact
afectiv este încărcat de insatisfacţie şi dezamăgire. Trebuie să luăm în calcul şi faptul că Soarele,
Saturn şi Lilith sunt în careu (unghiul perfect este atins pe 21 noiembrie) cu puţin timp înainte ca
Soarele să treacă în Săgetător. Gradele anaretice ale zodiilor Scorpion şi Leu înseamnă un cumul de
forţe pe semne de putere ce poate genera efecte negative, distructive, abuzive şi tocmai de aceea
zilele de 21 şi 22 noiembrie sunt pentru scorpioni zile riscante, periculoase în care trebuie să
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privească totul cu o măsură exagerată. Mercur şi Marte vor fi în 21 noiembrie în sextil, iar asta
înseamnă că de la sine nu vor fi îndemnaţi să fie calculaţi şi rezervaţi, chiar dacă şi Mercur și Marte
sunt două planete care încurajează în sensul acesta. Scorpionii au o ambiţie prea mare ca să nu
folosească înţelegerea celor două planete pentru a-şi pune în aplicare un plan sau pentru a da curs
unor dorinţe de răzbunare (Mercur se află şi în careu cu Jupiter de pe casa a X-a). Pare să fie o
ipostază benefică menită să susţină o dorinţă de răzbunare a scorpionilor pe ultima sută de metri.
Apoi, în 28 noiembrie, Lilith va trece în Fecioară şi va însemna pentru scorpioni eliberarea
imaginii sociale şi lezarea casei prietenilor. S-ar putea ca în următoarele 9 luni prin tranzitul lui
Lilith prin Fecioară scorpionii să fie prea neîncrezători în prieteni, să şi-i selecteze pe aceştia la
sânge, prin decizii drastice, să fie prea duri cu cei care au atitudini ambivalente sau care nu s-au
declarat clar şi răspicat ori prieteni ori duşmani sau care s-au declarat, dar nu au demonstrat încă.
Trecerea lui Lilith în Fecioară pe casa a XI-a le-a caparat tot spectrul gândirii şi sextilul lui Venus
cu Capul Dragonului înseamnă acum şi ipostaza în care scorpionii înţeleg cât de important este să
aibă un cerc de prieteni selectaţi drastic, nu neapărat mulţi oameni cu care să aibă interacţiuni
diverse şi care în momente dificile din viaţa lor să nu constituie o bază, pentru depăşirea unor
obstacole sau pur şi simplu pentru un sprijin afectiv. Nu este puţin lucru să o ai pe Lilith pe casa
prietenilor şi asta le va aduce scorpionilor teamă de prieteni falşi sau dezamăgiri venite de pe o linie
socială în care a fost asociată ideea de prieteni cu ideea de protector. Sunt avertizaţi scorpionii care
s-au bazat prea mult pe vorbe sau care au beneficiat de promisiuni care încă nu s-au finalizat.
Trebuie să fie calculaţi, să fie realişti pentru că s-ar putea ca o parte dintre aceste promisiuni să nu
se mai împlinească.

DECEMBRIE
Accentuarea problemelor neglijate de-a lungul anului. Se preocupă de umilinţe mai vechi.
Vor să facă dovada puterii lor. Nu mai pot face apel la discernământ. Multe dintre probleme se
rezolva prin impactul familiei. Soluţiile nu vin prin compromisuri. Refuză contacte. Schimbări.
Comportament neobişnuit. Nu le sunt apreciate experienţele de viaţă. Intră într-o zonă a
restricţiilor.
Pe 5 decembrie Marte va trece în Vărsător pe casa familiei şi le va accentua scorpionilor
acele probleme care au fost neglijate de-a lungul întregului an. Vor încerca, prin faptul că Marte,
prin tranzitul sau de anul acesta le-a oferit multă energie şi multe oportunităţi, să compenseze prin
experienţele pe care le-au acumulat tot ceea ce au neglijat în familie. Însă pierd din vedere faptul că
recepţia mutuală între Marte şi Uranus înseamnă şi întâmplări neobişnuite care se consumă în
sectorul familiei. Faptul că chiar din prima zi Mercur şi Neptun îşi împlinesc un careu, arată că
scorpionii nu sunt potriviţi pentru situaţii de genul acesta pentru că ei se preocupă în continuare de
ceea ce i-a nemulţumit, sunt în continuare marcaţi de ceea ce nu pot uita, ierta sau nu pot lăsa în
urmă.
Pe 1 decembrie când mai avea puţin şi părăsea zodia Capricorn, Marte făcea o altă recepţie
mutuală, de această dată spre domiciliul sau nocturn (Scorpion) cu saturn şi din acest complex de
factori dat de raporturile pe care Marte le realizează cu cei doi malefici, Saturn şi Uranus, înţelegem
că scorpionii vor avea un final de an spectaculos. Nu ţine neapărat de faptul că vor uza de forţă, ci
de faptul că vor fi îndemnaţi să uzeze de forţă, vor fi atraşi pe căi nebănuite de destin să facă dovada
puterii lor în sectoare de viaţă în care nu se aşteptau că pot proba aşa ceva. Pentru unii acest sector
de viaţă este familia, unde pentru scorpioni lucrurile merg mai departe doar dacă sunt clarificate,
doar dacă fiecare membru al familiei are stabilite sarcini clare. Pentru alţii însă segmentul
profesional va fi puternic încercat şi scorpionii vor fi încurajați să profite de o şansă. Unii se vor
asocia pe criterii profesionale alţii vor considera că a sosit momentul să curteze fiica sau fiul
şefului, să obţină avantaje de pe urmă acestor relaţii şi să nu aibă mustrări de conştiinţă din această
cauză. Se întâmplă pentru că pe 5 decembrie, când Marte va trece în Vărsător, Soarele şi Chiron vor
fi în careu şi scorpionii îşi vor lăsa înţelepciunea sub pernă. Vor fi înţelepţi doar noaptea, în somn,
pentru că ziua, la lumină, îşi vor aduce aminte de ceea ce au pierdut şi nu au putut obţine de-a
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lungul acestui an. În luna decembrie Uranus şi Pluton vor fi din nou la gradul perfect al unghiului
lor şi asta înseamnă insatisfacţii venite prin administrarea unui fond sau prin administrarea greşită a
unei informaţii, iar rezultatul negativ va fi fie în zona emoţiilor, fie în cea a profesională.
În 8 decembrie Soarele şi Capul Dragonului vor fi în sextil, insa nu se va putea media
tendinţa Nodurilor prin personalitate, ci se va putea media tendinţa Nodurilor ceva mai târziu, prin
Marte, adică acum prin dorinţa sau armonia familiei, ceea ce-i îndemna pe scorpioni să nu facă în
decembrie confuzie de termen sau să nu se eschiveze din faţa unor răspunderi. Răspunderile de
familie, cele profesionale sau cele legate de zona muncii ori a efortului depus pentru ceea ce trebuie
să le consolideze patrimoniul personal ori statutul, nu trebuie confundate cu compromisurile pe care
scorpionii vor fi tentaţi să le facă pentru a-şi menţine zona cunoscuţilor, a relaţiilor sau a prietenilor.
De pe 10 decembrie, de când Venus le că intră în Capricorn scorpionii vor fi mult mai
înclinaţi să accepte rigorile unei vieţi puţin mai dure, să accepte reguli noi să-şi asume o critică
venită din zona familiei sau să se împace mai uşor cu anumite compromisuri. Este de asemenea un
risc mare să accepte un compromis pe care ei înşişi si l-au impus un felul acesta, nu care a fost
impus de societate ca o soluţie în rezolvarea problemelor lor. A cere o soluţie prin compromis este
un lucru rău, greşit şi care îi lezează pe scorpioni în a accepta un compromis venit din zona
prietenilor. De când Lilith le-a trecut pe casa prietenilor scorpionii sunt bulversaţi, iar careul dintre
Uranus şi Pluton ar putea să-i bulverseze și în această zonă, în sensul că vor refuza anumite
contacte, să împartă cu ei lucruri bune, să se distreze cu ei sau să se deplaseze către prieteni, îşi vor
anula anumite vizite sau drumuri şi le vor înlocui cu altele care ţin de zona familiei pentru a rezolva
anumite nemulţumiri care există în acest sector. Finalul lunii este din acest punct de vedere un
moment de dezamăgire pentru scorpioni pentru că doresc acum să se ocupe de lucrurile pe care leau neglijat tot anul şi în virtutea inerţiei anturajul va pune o mare greutate pe umerii lor. Unii vor
considera că dacă fac încă un compromis nu se va vedea pe lângă multe altele. Alţii se vor arăta
exasperaţi, vor ridica tonul, se vor arăta de o manieră extravagantă, neobişnuită şi vor strica şi
relaţiile sociale şi-şi vor amplifica şi nemulţumirea în cuplu, ceea ce este greşit. Asta înseamnă că li
se recomandă scorpionilor să accepte o povară, să-şi domolească dorinţa de independenţă de
revoltă, nevoia de a se impune în fata anturajului, chiar dacă au motiv sau argument. Să-i lase pe
ceilalţi să-şi spună punctul de vedere, iar dacă este cazul să se impună pentru că decembrie este o
lună în care forţa trebuie folosită în scopul întăririi relaţiilor personale sau a consolidării armoniei în
familie. În 21 decembrie Venus şi Pluton sunt în conjuncţie şi de asemenea în 22 decembrie Uranus
îşi va reveni din mersul retrograd, iar asta înseamnă că segmentul limitărilor profesionale sau a
devitalizării intră într-o zonă a lucrurilor cunoscute. De această dată anumite afecţiuni pe care
scorpioni ar putea să le aibă la anumite afecţiuni se încadrează în limita normalului sau nu numai
sunt surprinşi cu ceea ce simt, trăiesc sau cu manifestările organismului, însă pot apărea
nemulţumiri în alte zone, adică nemulţumiri faţă de informaţiile pe care le deţin sau că nu le sunt
apreciate experienţele de viaţă.
Scorpionii au însă uneori manifestări stranii. Ei asociază experienţele de viaţă cu ceea ce
reprezintă în momentul acela şi atunci când le este respins un sentiment sau ceea ce oferă iau în
nume personal şi se simt ei înşişi respinşi, alungaţi sau înlăturaţi dintr-un raport social.
Trecând prin Capricorn planetele individuale, Venus şi Mercur vor face un careu la Axa
Dragonului şi asta înseamnă îndoială. Orice refuz îi va face pe scorpioni să se simtă vulnerabili, să
uite unde au vrut să ajungă, să-şi schimbe în fiecare zi designul vestimentar, ideile, să-şi schimbe
rezervările făcute pentru vacanţe sau să fie la fel de instabili că persoanele instabile din jur pe care
le-au criticat tot anul.
Trecerea lui saturn în Săgetător înseamnă pentru scorpioni ipostaza în care intră într-o zonă
a restricţiilor. Până acum au fost restricţionaţi în privinţa firii lor, a temperamentului, ceea ce a
însemnat o îngrădire extrem de incomodă pentru scorpioni. Acum îngrădirile se muta în zona
hrănirii, a banilor sau acumulărilor pentru strictele necesități şi va însemna pentru ei o degajare a
personalităţii, adică vor avea impresia că de acum se vor confrunta cu probleme care sunt cunoscute
sau pot fi rezolvate. Trebuie avertizaţi scorpionii că 2015 este un an instabil în care Saturn se va
muta înapoi de pe Săgetător pe Scorpion, deci nu se va stabili în Săgetător de pe acum. Acest
moment de trecere în Săgetător trebuie să fie reprezentativ pentru stabilirea unor ţinte prin
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reaşezarea priorităţilor materiale sau relaţionale ale scorpionului pentru a face față instabilităţii care
va veni spre el în 2015. Dacă acum ţintele sunt corecte orice lucru neprevăzut care va veni spre el în
2015 va fi rezolvat sau încadrat rapid în categoria specifică. Pentru toţi scorpionii, indiferent de
nivel sau de deschidere spirituală, Saturn în casa a II-a înseamnă restricţii în segmentul hrănirii ceea
ce sugerează că se va face din nou apel la fondul de rezervă care şi aşa este zdruncinat.
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SĂGETĂTOR
MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI

EMIL RACOVIȚĂ
(15/27 noiembrie 1868 – 17 noiembrie 1947)
Fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran - peșteri
și pânze freatice de apă)
S-a nascut la Iasi si a trait in perioada 15
Noiembrie 1868 – 17 Noiembrie 1947. Si-a
petrecut copilaria in localitatea Suranesti,
judetul Vaslui. A inceput sa
studieze la Iasi, unde l-a avut
pe Ion Creanga ca si profesor,
mai
apoi
pe
Grigore
Cobalcescu, urmand liceul
“Institutele Unite”. Apoi a
continuat sa studieze dreptul la
Universitatea din Paris.
In anul 1897 este ales
sa participe la o expeditie in
Antarctica, la bordul navei
Belgica, condusa de Adrien de
Gerlache, cel din urma fiind si
proprietarul vasului. In timpul
acestei expeditii, Racovita a
facut mai multe cercetari si
experimente asupra faunei si a
florei, dupa care a contribuit la un studiu intens
despre viata balenelor, a pasarilor din
Antarctica, si nu in ultimul rand cea a
pinguinilor. Vasta expeditie a luat sfarsit 2 ani
mai tarziu, in 1899, dupa care au urmat multe
alte studii si publicatii in care Emil Racovita a
fost implicat, si datorita carora a ajuns sa aiba o
deosebita reputatie.
In 1900 a fost angajat ca director adjunct
al Laboratorului Arago, si codirector si editor al
revistei “Archives de zoologie generale et
experimentale”.
In 1904, in tipul unei vizite a celebrei
pesteri Cueva del Drach din insula Mallorca, a
descoperit un crustaceu, care era primul animal
cavernicol intalnit, si care avea multe

caracteristici asemanatoare cu animalele marine
care se cunosteau la acea vreme.
In 1919 a fost ales sa formeze un institut
de cercetari, cu scopul de a
descoperi cadre stiintifice. In
acest sens, in 1920 a luat
fiinta Institutul de Speologie
la Universitatea Cluj, fiind
primul din lume, de acest fel.
De-a lungul timpului
au fost multe activitati in care
s-a implicat, cele mai
importante fiind: fondarea
Societatii de Stiinte din Cluj,
fondarea
Asociatiei
Transilvana
pentru
propagarea limbii si culturii
franceze (“Cercle Ronsard”),
membru
si
presedintele
Asociatiei
Profesorilor
Universitari din Cluj, membru al societătii
Astra, preşedintele Academiei Romane in
perioada 1926-1929, prorectorul si rectorul
Universitatii, membrul Comisiei Monumentelor
Naturii si vicepresedintele Biroului ei stiintific.
A
predat
cursul
de
biologie
generala,studentilor Facultatii de Stiinte si celor
de la Medicina, in perioada 1931-1940.
Emil Racovita a fost o personalitate
aparte, si datorita meritelor si contributiei sale la
dezvoltarea societatii atat din Romania, cat si
din strainatate, multe scoli, licee, strazi si
institutii ii poarta numele.
Sursa:
http://www.biografia.ro/biografia/emil_racovita.html
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ION CANTACUZINO
(25 noiembrie/7 decembrie 1863 – 14 ianuarie 1934)
A fost un academician, medic,microbiolog, profesor universitar român, fondator al
școlii românești de imunologie și patologie experimentală.
Profesorul
Ioan
Cantacuzino (1863 – 1934), una
dintre
cele
mai
ilustre
personalităţi
ştiinţifice
ale
României, se află printre
creatorii
medicinii
experimentale
românești,
fondator al şcolii române de
microbiologie.
Descoperirile
sale au avut o importanță
deosebită în tratamentul holerei,
tifosului epidemic, tuberculozei
și scarlatinei.
Tatăl sau, juristul Ion
Cantacuzino, a fost ministru
sub domnia lui Alexandru Ion
Cuza, iar mama sa, Maria Cantacuzino, născută
Mavros, a jucat un rol important în societatea
bucureşteană de la sfârşitul secolului trecut. De
la vârsta de opt ani a început să înveţe latineşte,
de la nouă ani greaca veche, apoi franceza şi
germana. La 16 ani a fost trimis la Paris pentru
studiile
liceale,
iar
după
obținerea
bacalaureatului, în 1882, s-a înscris la
Facultatea de Litere, devenind licenţiat în
filozofie în 1885.
În toamna anului 1886, s-a înscris la
Facultatea de Științe din Paris, iar în 1887 la cea
de Medicină unde a urmat cursurile, lucrările
practice şi stagiile spitaliceşti. Până în 1891 a
frecventat în paralel cursurile celor două
facultăți, lucrând și în cadrul mai multor spitale
pariziene. Şi-a luat licenţa în științe naturale în
1891, odată cu compatriotul său, Emil Racoviţă,
de care a fost legat printr-o strânsă prietenie.
În 1894 a fost numit profesor suplinitor
de morfologie animală la Facultatea de ştiinţe
din Iaşi, unde rămâne până în 1896, când se
căsătoreşte cu Elena Balş şi revine la Institutul
Pasteur, ca asistent în laboratorul lui Ilia
Mecinikov. Între anii 1896 şi 1901, principala
activitate a lui Ion Cantacuzino s-a desfăşurat în
laboratorul lui Mecinikov de la Institutul
Pasteur.
La 38 de ani Ion Cantacuzino este numit
profesor la Bucureşti, unde se crease o catedră
de medicină experimentală în cadrul Facultății
de Medicină. În 1908 este numit director
general al Serviciului sanitar, post pe care-l
acceptă pentru a încerca să îndrepte starea
deplorabilă a sănătăţii populaţiei, izvorâtă atât
din condiţiile economice precare, cât şi din lipsa

unei solicitudini reale a
conducătorilor
faţă
de
problemele de asistenţă socială
şi sanitară. Activitatea sa în
acest domeniu a culminat cu
Legea sanitară din 1910, care-i
poartă numele.
În 1912, profesorul
Cantacuzino a trimis o echipă
de medici în frunte cu C.
Ionescu-Mihăieşti să studieze
epidemia de holeră din
Bulgaria. Rezultatele acestei
măsuri de prevedere au constat
în culegerea unor date
importante din punct de vedere
epidemiologic şi microbiologic. S-au adus
tulpini de vibrioni holerici şi s-au făcut
preparative pentru producţia rapidă de vaccin
antiholeric în cantităţi mari, prin punerea la
punct a metodelor de cultură în masă, în baloane
mari. În 1913, în timpul campaniei din Bulgaria,
trupele române s-au contaminat cu holeră.
Profesorul Cantacuzino, desemnat să ia măsurile
de oprire a epidemiei, a dispus vaccinarea în
plin mediu epidemic a trupelor cu vaccinul
preparat din tulpinile izolate chiar în Bulgaria.
Aplicarea acestei vaccinări antiholerice,
efectuată pentru prima oară în analele
epidemiologice pe un număr foarte mare de
indivizi, a fost descrisă într-un articol scris de
însuşi prof. I. Cantacuzino, apărut în 1920 în
Analele Institutului Pasteur.
Un alt vaccin a cărui preparare pusă la
punct sub conducerea profesorului Cantacuzino
a fost cel antitifoparatific. Aplicarea lui în
armata activă a avut ca efect diminuarea
impresionantă a numărului de îmbolnăviţi. În
1914, o altă misiune a fost încredinţată
laboratorului: prepararea serului antidifteric,
urmând ca în 1916 producția anuală să
depăşească 15.000 de doze. În 1921 se
înfiinţează Institutul de seruri şi vaccinuri,
astăzi Institutul de microbiologie, parazitologie
şi epidemiologie Dr. I. Cantacuzino”. În 1928,
I. Cantacuzino fondează revista de specialitate
“Archives
Roumaines
de
Pathologie
Expérimentale et de Microbiologie”.
Profesorul Cantacuzino se stinge din
viață în 1934, în urma unei bronhopneumonii.
Sursa:
http://medicaacademica.ro/2012/02/08/prof-drioan-cantacuzino-fondatorul-scolii-romane-demicrobiologie/
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Eforturi. Intrigi. Experienţe legate de administrarea unui fond. Secret. Nesiguranţa afectivă.
Compromis. Sunt vulnerabili la critici. Sunt acuzaţi pe nedrept. Reorientare. Confruntare cu
prieteni falşi. Se trece la atac. Presiune pe familie. Sinteză. Au puterea să o ia de la capăt. Griji
pentru bani. Salvează aparenţele. Putere prin idee, noţiuni, gândire. Adevărul nu este de partea lor.
Nu vor putea media o legătură între viaţa personală și cea socială. Dorinţe stranii. Un an al
experienţelor.
Săgetătorii traversează din octombrie 2012 un tranzit complicat al lui Saturn pe casa
lucrurilor ascunse. De asemenea, şi Axa Dragonului se situează pe casele VI-XII ipostază astrală
care le aduce greutăţi suplimentare, eforturi, intrigi desfăşurate dincolo de puterea lor de observare.
Jupiter, guvernatorul lor, în prima parte a lui 2014, se află în plin tranzit prin Rac, prin casa a VIIIa, oferindu-le multiple experienţe legate de administrarea unui fond, de căutarea sensului, a
profunzimilor, de identificarea acelor probleme de caracter sau a acelor complicaţii existenţiale pe
care le-au ascuns dintotdeauna sau pe care nu au avut ocazia să le rezolve în felul acesta.
Acum Lilith şi Jupiter se află împreună pe casa a VIII-a şi problemele sufleteşti sunt
răscolite, înţelese, aducându-i pe săgetători să fie nemulţumiți de tot ceea ce se află în jur, să facă
uz de forţă sau să se crizeze din nimic. Dacă luăm în considerare şi faptul că anul acesta Uranus va
fi puternic implicat din casa a V-a, a iubirii dăruite, segmentul emoţional reprezintă pentru
săgetători o zonă vulnerabilă. Ei nu sunt siguri pe sentimentele lor şi pentru a nu adăuga crizelor
deja existente şi această nouă componentă, preferă să privească emoţiile în mod neobişnuit, să se
asocieze cu oameni superficiali ori care nu îi înnobilează din punct de vedere afectiv, ci doar pentru
a depăşi acest impas. Nu este confortabil pentru ei să procedeze în felul acesta, însă este o soluţie de
compromis pe care o abordează cu zâmbetul pe buze, cu nonşalanţă, cu eleganţă, cu distincţie.
Un element neplăcut al anului 2014 va fi dat de tranzitul lung al lui Marte prin Balanţă, prin
casa prietenilor. Acolo lucrurile se vor desfăşura de o manieră neplăcută pentru săgetători pentru că
ei devin vulnerabili în fața criticilor venite din partea acestora. S-ar putea ca săgetătorii să nu fie atât
de vinovaţi pe cât de criticaţi sunt, însă auditoriul nu va ţine cont de acest lucru şi va căuta să se
impună în fața săgetătorului, făcând apel la episoade ale trecutului care au fost depăşite de mult,
rezolvate sau uitate. Mulţi vor fi surprinşi să constate că o parte din cei care se consideră prieteni nu
sunt, oricât de rezervaţi au fost. Ei vor constata că lucrurile au fost derulate în spatele atenţiei lor
directe şi că au fost acuzaţi de lucruri de care nu sunt chiar atât de vinovaţi.
2014 îi încearcă pe săgetători la capitolul atenţie şi, dacă în primele trei luni se vor confrunta
cu probleme care vor semăna acum cu cele pe care le-au traversat în 2013, din martie încolo, când şi
Lilith va trece în casa gândirii profunde şi a străinătăţii, când Axa Dragonului se va muta pe casele
V-XI, atunci săgetătorii se vor îndrepta către alte priorități. Vor deveni mult mai vulnerabili faţă de
prietenii falşi, dar şi faţă de drumuri. Drumurile îi vor obosi, îi vor enerva, dar în egală măsură le
vor prefera considerând că aceste deplasări sunt un element absolut esenţial în căutarea libertăţii pe
care şi-o doresc atât de mult.
Am văzut că în 2013 săgetătorii au fost capricioşi, căutând mai curând să se încadreze în
normalitate decât să convingă auditoriul că deţin o anumită calitate sau anumite cunoştinţe, iar în
2014 aceştia îşi vor păstra componenta capricioasă pe care o au din 2011 încoace, predispusă în
special de trecerea lui Uranus prin casa iubirii dăruite, dar inofensivă pentru un anumit segment al
anturajului săgetătorului. Vor trece la atac. Marte în Balanţă, în casa iubirii primite, îi va face pe
săgetători pretenţioşi la auditoriu şi dispuşi să-i încerce pe aceştia, să-i pună în dificultate, să-i incite
către o competiţie neloială. Competiţia este văzută de săgetători doar în segmentul dialogului, a
exprimării, însă anturajul său va privi această atenţie cu alţi ochi. De aici şi anumite distorsiuni,
disensiuni care le slăbeşte atenţia şi îi vulnerabilizează şi mai mult.
2014 aduce secvenţe finale ale tranzitului lui Saturn prin Scorpion. El va mai avea un tranzit
pe aici şi în 2015, iar apoi, la final, va trece în Săgetător, aducându-le acestora probleme la vedere.
Săgetătorilor le plac confruntările, răspund provocărilor cu zâmbetul pe buze, cu veselie, cu
optimism, iar asta înseamnă că acest tranzit al lui Saturn prin casa lucrurilor ascunse, îi apasă foarte
mult, îi împovărează cu lucruri pe care nu le înţeleg, nu le știu şi din această cauză ar putea să pună
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o mare presiune pe familie, pe mediul ambiant, pe comunitate atunci când nu li se explică suficient
de bine care este direcţia lucrurilor ascunse şi câte de periculoase sunt acestea.
Din trăsăturile generale aplicate acestei zodii ştim că eleganța, rafinamentul şi distincţia
săgetătorului constituie o opţiune personală. El alege să nu se preocupe de lucrurile negative, rele
sau egoiste pentru că are un simţ special al strălucirii, al expansiunii. Săgetătorul a simţit de mic
faptul că închistarea şi expresivitatea nu pot ocupa acelaşi spaţiu şi aleg să se desfăşoare pentru că
vor constata de timpuriu că au mai multe satisfacţii în sensul acesta. 2014 reprezintă un fel de
sinteză a ceea ce au trăit de acum, iar finalul anului când Saturn le va intra pe semnul lor vor simţi
că au puterea să o ia de la capăt sau să transforme toate obstacolele pe care le-au parcurs până acum
în noi începuturi pentru a le controla mai bine, pentru a le vedea şi, acolo unde se cere, pentru a le
depăşi.
Chiar dacă nu spun, săgetătorii îşi fac griji pentru bani, pentru situaţia materială, pentru
confortul lor, întrucât acest careu între Uranus și Pluton le-a zdruncinat cumva confortul material.
Fiind persoane care salvează uşor aparenţele, acum îşi schimbă magazinele de unde-şi cumpăra
toate cele necesare, îşi schimbă regimul, îşi reîmprospătează garderoba cu lucruri mai ieftine,
nelăsând să se vadă că şi ei, asemenea celorlalte zodii trec prin criză.
Sunt avertizaţi toţi săgetătorii să nu abuzeze de puterea gândirii, de relaţiile pe care le au sau
să nu cadă pradă disperării de a-şi rezolva problemele într-un timp foarte scurt. Din martie până în
noiembrie cât timp Lilith le va sta pe casa gândirii superioare ideile profunde îi vor părăsi ori le vor
fi răstălmăcite în avantaj propriu. S-ar putea ca adevărul să nu fie de partea săgetătorilor în 2014 şi
este indicat să privească această latură a vieţii cu demnitate, cu decență pentru că din noiembrie
încolo Lilith le va sta pe casa demnităţii sociale şi orice faptă greşită, orice eroare de gândire, orice
abuz săvârşit în perioada ianuarie-noiembrie 2014 se va întoarce împotriva lor prin lezarea imaginii,
prin anumite probleme sociale venite din faptul că nu vor putea media o legătură între activitatea
personală şi cea socială. Cu alte cuvinte, modul în care îi vor face pe ceilalţi să se simtă slabi se va
întoarce împotriva lor, lovindu-i în elementul cel mai vulnerabil: imaginea publică. Un săgetător
umilit în public este zdruncinat atât de tare încât ar putea să nu-şi mai revină toată viaţa.
A doua parte a lui 2014 va fi dominată de dorinţe stranii, de demersuri care se extind sau se
ramifică foarte mult, de ipostaze în care săgetătorii sunt îndemnaţi să călătorească ori să se exprime
la mare distanţă de locul unde se află. Le vor plăcea mult lucrurile acesta şi unii dintre ei chiar îşi
vor face planuri să-şi întregească familia sau să se împlinească din punct de vedere profesional în alt
loc decât cel în care se vor afla în prima jumătate a anului. Dacă au deja o profesie pe care să o
practice, atunci săgetătorii în a doua parte a anului ar putea să obţină succese notabile, să dea
lovitura, să se facă remarcaţi într-un mod foarte special şi care să le fie de referinţă pentru mult timp
de acum încolo. Nu trebuie să piardă din vedere că dacă-şi construiesc succesul pe seama celorlalţi
(au puterea în 2014 să facă asta) atunci finalul lui 2014 îi va găsi vulnerabili şi va trebui să dea
socoteală faţă de destin în 2015. Pentru că Axa Destinului va avea un segment pe casa prietenilor,
vor putea să atragă atenţia unor protectori noi, să-şi lărgească cercul de prieteni, chiar dacă unii vor
dezamăgi sau vor fi înlocuiţi cu alţii, în aşa fel încât în acest segment al lucrurilor să fie dominate de
o anumită constantă. 2014 nu este un an care să le aducă săgetătorilor mulţi bani sau un anumit
confort material, însă îi va îmbogăți în experienţe, îi va înnobila în stări sufleteşti sau în evenimente
care să le umple viaţa şi să-i încânte foarte mult.

IANUARIE
Griji materiale. Ceea ce nu-şi clarifică îi împovărează. Preocupări pentru armonia familiei.
Apel la mijloace care anticipează. Revoltă pe nedreptatea lumii. Cantitatea contează. Pun prea
multă teamă în iubire. Aducerea trecutului în prezent devine o dovadă a eficienţei. Deciziile
categorice nu simplifică, ci aduc şi mai multe complicaţii. Insistenţa îi va pune în dificultate.
Dezamăgire prin dăruire.
Săgetătorii intră în 2014 cu griji materiale. Ei privesc aceste griji cu o anumită reţinere şi
sunt preocupaţi de perspectiva acestora privindu-le cu reţinere şi temându-se dacă nu cumva acestea
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reprezintă un etalon care să se reproducă de-a lungul acestui an. Marte se află în plin tranzit prin
casa prietenilor şi în mijlocul lui ianuarie le va duce acestora probleme de autoritate, dificultăţi în a
se face înţeleşi sau o anume nesicronizare cu anturajul pe motiv că săgetătorul face apel ostentativ
la trecut, la numite lucruri pe care nu le-a înţeles din anturaj sau cu care nu s-a putut împăca pentru
că ele nu au fost clarificate suficient. Segmentul emoţiilor depinde foarte mult de acest confort
material şi, chiar dacă nu spun nimic, grijile îşi pun amprenta pe armonia familiei sau pe echilibrul
psihoemoţional, acesta de care uzează săgetătorul în diversele sale contacte.
Faptul că în această perioadă Capul Dragonului se afla în plin tranzit prin Scorpion, adică
prin casă a XII-a, îi îndeamnă pe săgetători să-şi privească problemele prin mesajul cerului, prin
previziuni, prin profeţii sau prin direcţii trasate de anumite concepte ezoterice sau spirituale. Ei îşi
susţin siguranţa de sine prin confirmări spirituale sau prin confirmări ale credinţei. Unii se vor
apropia de post, alţii se vor gândi că poate ar trebui ca această structură emoţională atât de
zdruncinată, încercată sau atât de revoltată pe nedreptatea lumii să fie uşor diminuată pentru că,
după cum au văzut în 2013, au avut parte numai de situaţii stranii. Iertarea trecutului constituie un
element definitoriu al lui ianuarie şi aşa înţeleg ei să se exprime liber în relaţii dacă iartă, dacă trec
cu vederea anumite lucruri care i-au rănit pentru a fi în armonie cu mediul şi a avea, prin această
relaţie echilibrată, certitudinea că viitorul ar putea să fie luminos sau cel puţin liniştit.
Soluţiile pe care le văd săgetătorii acum, în această lună, vin în special prin asociere. Asta se
întâmplă pentru că Neptun şi Junon în 9 ianuarie vor fi în conjuncţie, iar Junon are o relaţie foarte
bun cu Capul Dragonului reuşind să medieze tendinţa Nodurilor. Înţelegem de aici ca asocierile
care îi duc pe săgetători către a-şi lărgi cercul de prieteni sau a-şi spori prietenii familiei sau
membrii familiei în care se află, îi duc pe aceştia să creadă că sporirea numărului membrilor
familiei, constituie una dintre soluţiile cele mai bune. Însă o componentă importantă a lunii ianuarie
este aceea în care săgetătorii privesc problemele afective cu teamă. Ei iubesc cu frică şi din această
cauză se arata inflexibili ori se revoltă pentru a ascunde nesiguranţa. Acolo unde vom vedea un
săgetător care vrea să facă dreptate în mod excesiv, care toată ziua vorbeşte despre lucruri care nu
sunt corecte în lume sau care-şi atribuie roluri mesianice pentru a preschimba lumea, acolo am găsit
o persoană care a atins culmea suferinţei sale şi care doreşte să îmbrăţişeze soluţiile exterioare
pentru că nu-şi mai poate rezolva problemele personale.
Raportul cu destinul său este în ianuarie rănit cu aceste probleme de factură intimă şi din 14
ianuarie, pentru că Soarele şi Lilith îşi împlinesc opoziţia lor, aceştia vor fi tentaţi să ia o hotărâre
categorică. Hotărârile categorice pe care le iau săgetătorii de pe axa Capricorn-Rac sunt de regulă
marcate de constrângeri. Și așa nu înţeleg foarte clar problemele prin care trec, şi aşa tendinţa
principală este aceea de a fugi de ele sau de a le evita soluţiile dacă se mai implică şi în rezolvări
categorice atunci trebuie să ne aşteptăm ca săgetătorii să decidă acum împotriva confortului pe care
s-au străduit cu atât de mult efort să-l menţină în 2013. S-ar putea ca aceste hotărâri decisive să
însemne distrugerea templului pe care să trebuiască să-l reconstruiască în trei zile, aşa cum a promis
Iisus că va face când a intrat în Ierusalim, însă această componentă se adresează doar săgetătorilor
care lucrează cu energia, care sunt de o perioadă important de timp implicaţi în evoluţia spirituală şi
care au mai trecut până acum prin salturi de conştiinţă. Ceilalţi devin slugi ale propriului trecut sau
persoane care aduc din trecut dorinţe pe care nu le-au putut împlini atunci şi pe care nu le pot
împlini nici acum, chiar dacă sunt conştienţi de această realitate. Procedează în felul acesta pentru
că aducerea trecutului în prezent reprezintă o modalitate prin care îşi ocupă timpul, prin care îşi ţin
atenţia vie, prin care se consumă adică o altă modalitate prin care simt că trăiesc.
Dacă nu există această componentă spirituală integrată în viaţa săgetătorilor, dacă ei nu au
mai avut episoade de genul acesta, este indicat să amâne această decizie categorică, să nu-şi
schimbe locuinţa, biroul, sediul firmei, religia, să nu se mute în altă localitate sau să nu plece în
străinătate în ideea că acolo vor găsi câini cu colacii în coadă, ci să mai aştepte un pic pentru că
opoziţia lui Jupiter cu Pluton de pe axa Capricorn-Rac le complica şi mai mult relaţiile şi-i ajuta nu
atât să-şi rezolve anumite probleme de interacţiune care apar acum, ci să-şi împuţineze segmentul
prietenilor, a cunoscuţilor, a asociaţilor, pentru o anumită perioadă de timp, ceea ce le va fi foarte
greu sau incomod.
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De asemenea, ianuarie este şi luna în care Soarele este în careu la Axa Dragonului şi dacă
vor miza pe noroc, pe şansă, pe oportunitate, vor fi dezamăgiţi pentru că nici inspiraţi nu vor fi şi
dacă vor mai lua şi decizii împotriva lor, atunci trebuie să se aştepte ca o astfel de descindere să se
întoarcă împotriva lor imediat. Ei trebuie să fie conştienţi că Venus retrograd în casa hrănirii
înseamnă o desprindere de componenta afectivă. Dacă au un serviciu care-i solicită, atunci
săgetătorii vor fi protejaţi de multe din aceste neajunsuri sau îşi vor consuma toate aceste tensiuni în
segmentul profesiei. Ceilalţi vor fi bulversaţi, vor avea un comportament haotic şi vor considera că
sigura ipostază în care sunt lucizi sau dau dovadă de precizie, ordine sau disciplina este aceea în
care cer dreptatea pentru cei din jur. Ei trebuie să înţeleagă ca în ianuarie dreptatea trebuie susţinută
atunci când ea are nevoie de o asemenea prezență şi numai în astfel de ipostază săgetătorul ar
trebuie să intervină. Dacă el intervine în mod insistent, dacă declasează demersuri revendicative,
atunci se dă de gol că trece prin frământări interne şi că este dominat de o mândrie care nu poate fi
înţeleasă de anturaj şi care în secunda următoare va fi sancţionată sau i se va opune săgetătorului o
suficient de mare rezistenţă încât să-l pună în dificultate. Dacă exagerează în confruntarea cu
adevărul s-ar putea ca săgetătorii în ianuarie 2014 să aibă parte de o mare dezamăgire în încercarea
lor de a ajuta un apropiat. Acesta nu are nevoie de ajutor sau nu are nevoie de ajutorul în forma în
care este dispus săgetătorul să-l ofere.

FEBRUARIE
Acţionează într-un registru cunoscut. Documentare. Revizuire. Indulgență. Protecţie.
Hotărâre. Amintirile lor îi rănesc pe cei din preajmă. Au nevoie de schimbare. Probleme cu
disciplina. Au nevoie de profunzime. Urmăresc să evite situaţiile penibile. Compromis pentru
menţinerea unei imagini. Retrăiesc un anume disconfort cu care au luat contact în 2013.
O mare parte din evenimentele lunii februarie se vor desfăşura pentru săgetători într-un
registru cunoscut. Fie că sunt neplăcute, fie că sunt preferate de ei, le vor recunoaşte imediat. De
asemenea, februarie este luna în care Mercur va fi în cea mai mare parte în mers retrograd,
întorcându-se din casa IV-a în casă a III-a, îndemnându-i pe săgetători să se documenteze, să
revizuiască anumite decizii sau să se întoarcă din drum pentru a reanaliza datele unei probleme. De
această dată Venus nu mai este retrograd pe Capricorn şi soluţiile sunt aplicate cu mai multă
indulgenţă, chiar dacă au acelaşi caracter decisiv. O perioadă a acestei luni, Venus va fi în fereastra
opoziţiei cu Jupiter, iar asta înseamnă că, deşi soluţiile le sunt mai clare şi le pot aplica mai uşor,
nota neplăcuta se va menţine, având de asemenea şi o componentă suplimentară, aceea care le
sugerează săgetătorilor că procedează cel mai bine, că fragmentează o problemă sau că se rup de o
relaţie care s-a dovedit de prea multe ori în 2013 păguboasa. În februarie, săgetătorii vor vorbi mult,
poate prea mult şi despre lucruri care nu au atât de multă importanță pentru ei, considerând că, în
felul acesta, compensează un neajuns care se consuma în viaţa lor intimă. Junon el trece în
continuare pe casa familiei şi trimiţând un trigon către Mercur din casa lucrurilor ascunse îi ajută pe
aceştia să-şi ţină problemele familiei, intimităţile, departe de privirile curioase ale celorlalţi. Dacă
alte semne zodiacale sunt lezate de trecerea lui Mercur prin perioada retrogradării, săgetătorii sunt
cumva protejaţi, în special în segmentul familiei, reuşind să-şi disimuleze ori să-şi îndrepte atenţia
spre alte lucruri ori să nu devină vulnerabili prin ceea ce nu au reuşit să rezolve în viaţa intimă.
În preajma zilei de 11 februarie Soarele şi Saturn vor fi în careu şi mulţi săgetători vor fi
tentaţi să pună piciorul în prag, să fie categorici cu cei din jur, să fie caustici, acizi, să spună lucruri
pe care le-au observat în timp, dar pe care nu le-au atins niciodată, să scoată din cufărul cu aminti
lucruri care ar putea să-i rănească pe ceilalţi, ci să insiste până în situaţia în care se ridică deasupra
celorlalţi prin adevăr, prin justa apreciere, prin discernământ sau prin putere neobişnuită. Ei trebuie
să fie conştienţi că, deşi adevărul este de parte lor, abordarea aceasta ar putea să-i ducă în situaţii
limită. S-ar putea ca persoanele pe care le atacă săgetătorii sau pe care le critică acum să dispună de
resurse suplimentare şi săgetătorii să fie puşi în dificultate prin dorinţa lor de a face dreptate aşa
cum gândesc şi cum au fost învăţaţi. Careul pe care Mercur retrograd îl ridică la Saturn în 19
februarie îi va face pe aceştia să facă apel doar la ceea ce ştiu, să nu fie flexibili, să vorbească prea
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mult sau, mai rău, să vorbească doar ei şi să nu interacţioneze. În această perioadă, Lilith, aflată pe
final de tranzit prin Rac, va trimite un trigon spre Saturn dintr-o altă casă de finalitate. Săgetătorii
sunt îndemnaţi de toate semnele pe care le citesc în jur să clarifice ori să pună punct unor
colaborări. Se gândesc numai la finalităţi, numai la rezolvări, la soluţii, la a schimba ceva important
din viaţă sau pur şi simplu a produce această schimbare printr-o despărţire. Este de altfel neplăcut
pentru săgetători pentru că nu sunt nativi care să iubească prea mult despărţirile, nici persoanele
care să se ataşeze foarte uşor de cei din preajmă. Fiind fiinţe flexibile prin calităţile lor native
săgetătorii se îndreaptă foarte uşor către un alt mediu, sunt capabili să-şi facă prieteni foarte uşor, să
fie înconjuraţi de oameni, să fie adoraţi, îndrăgiţi sau apreciaţi. Acum, dacă pun punct unor relaţii,
se vor îndrepta către asocieri similare celor care le încheie acum şi atunci nu vor face altceva decât
să sară din lac în puţ. Problema principală în cazul acestora este aceea legată de disciplină cu care
nu se simt deloc confortabili. Săgetătorul respectă greu programul de lucru, trezirea de dimineaţă,
ritmul vieţii cotidiene sau rutina zilnică şi va face de fiecare dată să iasă din această schemă pentru a
simţi că pune în viaţa sa o notă personală. Acum când Venus se află în plin tranzit prin capricorn
lucrurile trebuie privite prin disciplină, prin metodă, prin regulă şi, de partea cealaltă, prin activarea
caselor de finalitate, săgetătorul consideră că numai prin stoparea acestei rutine ar putea să guste
puţin din libertate.
Aşa după cum se poate constata, au nevoie în februarie să dea dovadă de înţelepciune, de
profunzime spirituală sau morală, să arate că sunt aşa cum se aşteaptă să fie cei din jurul lor, adică
persoane corecte, drepte, juste, echilibrate, nu instabile sau capricioase.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt preocupaţi de partea spirituală a vieţii vor avea
spre finalul lunii februarie parte de experienţe speciale. Conjuncţia Soarelui cu Neptun din casa a
IV-a, a familiei sau a trăirilor intime, le aduce acestora momente de iluminare. Ei înţeleg că anumite
relaţii trebuiesc să se încheie sau că au fost nedrepţi atunci când au lărgit această atitudine a
finalităţii şi către alte relaţii care trebuiesc să fie tolerate sau ajutate cumva să iasă din acest impas.
Săgetătorul are acest talent de a evita situaţiile penibile, prin optimism, prin jovialitate şi dacă
relaţiile care trebuiesc ajutate primesc din partea acestora un imbold, o energie suplimentară, dacă
sunt încurajate să se deplaseze către armonie sau către confort atunci experienţele spirituale ale
săgetătorilor vor fi împărtăşite celorlalţi prin uşa strâmtă a moralităţii, nefiind tentaţi să abordeze o
exploatare abuzivă a oportunităţilor sociale ori a relaţiilor pe care le au din abundenţă în jur.
În general, săgetătorii
se fac uşor înţeleşi, comunica
uşor şi atrag atenţia prin
lucruri care strălucesc şi care
inspiră optimism, eleganță,
bucurie. Săgetătorul ştie ce
compromis face pentru a
întreţine această imagine şi
tocmai de aceea atunci când
le sunt făcute aprecieri care
ies din cadrul a ceea ce ei
arată,
sunt
rezervaţi,
suspicioşi, nu cred sau
primesc aceste aprecieri cu
un spirit critic exagerat. Asta
înseamnă pentru săgetători luna februarie, aşa reuşesc ei să facă legătura între raţiune şi suflet, adică
să găsească linia de mijloc între valorile sufleteşti, acelea pe care le caută cu insistenţă acum sau
dimensiunea raţională a vieţii, aceea asupra căreia a lucrat în 2013. Finalul lunii februarie când
Mercur îşi revine la mersul direct îi găseşte pe aceştia într-o stare de instabilitate pe care nu o mai
pot controla.
Se pare că finalul lunii februarie reprezintă un vârf al instabilităţii pentru că atunci se
manifestă la o mare intensitate careul dintre Jupiter (guvernatorul lor) şi Uranus, acela care le aduce
mari probleme afective, tulburări în zona intimă sau care le inflamează relaţiile care nu au trecut
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până acum proba timpului ori care nu au soluţii. Ei vor observa că istoria personală s-ar putea să fie
îndreptată împotriva lor, la acest final de lună, tocmai datorită faptului că nu au reuşit în 2013 să
ducă relaţiile într-o zonă a confortului sau a siguranţei, ci le-au explorat doar prin plăcere ori s-au
lăsat în voia unei naivităţi, având încredere în lucruri care acum dezamăgesc.

MARTIE
Li se cere socoteală pentru ceea ce au făcut şi au spus. Selecţie. Sancţiune. A sosit
momentul adevărului. Lipsiţi de viziune. Teama că pierd controlul. Au nevoie de încredere în sine.
Final de drum. Adevărul doare. Anturajul vine cu probleme complicate. Depăşirea problemelor
înseamnă deblocarea destinului. Impas. Eşecuri în transfer de valori. Sentimentele se pot încălzi
dacă se trezesc la realitate. Pot greşi dacă se destăinuie în public.
În martie, chiar din prima zi, Marte intră în mers retrograd pe casa prietenilor şi protectorilor
şi s-ar putea ca săgetătorilor să li se ceară socoteală pentru ceea ce au spus sau făcut ori să
trebuiască să plătească un gest ori să-l întoarcă în modul în care le-a fost oferit. Ceea ce vine spre
săgetători în această lună ar putea să ia înfăţişarea unei selecţii. În realitate, nu este altceva decât o
penitenţă, o sancţiune, adică o formă de agresiune care îi înspăimântă foarte mult.
În martie, Lilith va trece în Leu, iar Axa Dragonului, aproape de finalul lunii, va trece de pe
Taur-Scorpion pe Berbec-Balanță. Asta înseamnă că pentru săgetători a sosit momentul adevărului.
Este posibil ca o parte dintre aceste evenimente să fie încărcate de dramă, adică cei din jur,
protectorii, persoanele pe care s-au bazat sau care au oferit un anume confort săgetătorilor ori au
luat partea la acţiunile lor şi au devenit o bază pentru toate aceste demersuri să-i pună la grea
încercare pe aceştia şi demersurile lor să ia înfăţişarea unei judecăţi. În faţa judecăţii săgetătorii par
lipsiţi de viziune. Se tem de sancţiune, de pedeapsă, pentru că în realitate ei se tem că lucrurile
acestea să nu ajungă pe zona publică şi să întoarcă împotriva lor toate lucrurile bune pe care le-au
acumulat până acum. Retrogradarea lui Marte care va ţine până pe 20 mai îi va îndemna să caute
adevărul ori să-l privească acolo unde se manifestă. Trebuie să aibă încredere în ei înşişi şi să nu
considere că tot ceea ce a venit spre ei a constituit un avantaj pentru că totul se poate întoarce
împotriva lor şi devin un punct vulnerabil. Cu toţii, indiferent în ce zodie ne-am născut, la un
moment dat trebuie să ispăşim greşeli pentru că dacă nu am greşi, nu am fi aici în această lume şi
ne-am duce traiul în lumile paradisiace situate în planurile paralele. Săgetătorii acum sunt treziţi la
realitate şi asta se va întâmpla chiar de la începutul lunii de când Venus şi Marte îşi vor împlini
careul lor.
Venus în mers direct în Capricorn, în careu cu Marte retrograd în Balanţă, înseamnă o
recepţie mutuală păguboasă pentru săgetători. Aceasta va lua înfăţişarea unui final de drum.
Săgetătorii care s-au preocupat de lucrurile spirituale se simt motivaţi să combată minciuna, să afle
adevărul chiar dacă acesta este dur sau îndreptată împotriva lor. Ceilalţi însă vor simţi că lumea din
jur le impune să facă lucruri care nu le sunt pe plac ori că sunt în faţa unor noutăţi care îi
descumpănesc. Ei vor din nou să fugă din faţa problemelor, refuză să înveţe şi aceste probleme
intime ei le pun pe seama unui destin fatalist ori a unei perioade în care nu se lupta cu individul, nu
cu greşelile pe care acesta le-a făcut şi nici cu atitudinea sa dacă aceasta este agresivă sau îndreptată
împotriva săgetătorului, ci cu o neşansă, cu un blocaj al destinului ce-l împiedică pe individ să vadă
mai departe decât a văzut până acum. Săgetătorul are nevoie de mari spaţii, să se desfăşoare pe
dimensiuni şi întinderi foarte mari, iar asta înseamnă că lipsurile ori demersurile care s-au
consumat până acum ajung într-un impas.
Trecerea lui Lilith în casa străinătății şi a gândirii superioare le aduce săgetătorilor probleme
ideologice, existenţiale sau eşecuri în faţa unor studii sau în faţa unor recalificări. Are loc în această
lună un transfer de valori în sensul că se trece de pe acumulare pe risipă şi săgetătorii sunt avertizaţi
ca, după 6 martie, când Jupiter, guvernatorul lor, intră în mers direct, să nu lanseze prea multe
pretenţii faţă de comunitate. Dacă judecă sau cunosc adevărul, dacă sunt justiţiari în mediul de
apartenenţă nu înseamnă că mesajul lor este bine primit sau că ei, ca purtători ai acestui mesaj, sunt
aşteptaţi peste tot cu braţele deschise. Dacă în cazul celorlalţi zodii, martie avantajează femeia, în
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cazul săgetătorilor femeia devie vulnerabilă, în special în mijlocul lunii când Venus din Vărsător va
fi în opoziţie cu Lilith din Leu. Axa afectivităţii va zdruncina femeile din Săgetător, nu atât prin
episoade complicate, cât prin minciuni penibile. Săgetătorii sunt obişnuiţi cu genul acesta de
disimulare, nu neapărată că vin din partea lor (se pricep bine şi la capitolul acesta), ci au o
inteligenţă nativă şi reuşesc să identifice destul de repede oamenii care ascund adevărul sau care nu
sunt dispuşi să comunice pentru binele grupului, pentru armonia demersului în care sunt implicaţi.
În 18 martie Mercur va trece în Peşti şi le va aduce gânduri frumoase, curate, faţă de familie,
faţă de sfera intimă sau tendinţa de a se replia, de a se interioriza, de a se gândi mai mult la viaţă, la
probleme existenţiale, la credinţă sau de a considera că a sosit momentul să se mai relaxeze în
privinţa caracterului justiţiar şi să ierte mai mult pe cei din jur. Acesta va fi un scurt moment pentru
că Soarele în 20 martie va trece în Berbec şi le va aduce acestora din nou gânduri de ducă, îi va
motiva să plece, să-şi caute libertatea în diferite locuri ori să se deschidă către oameni care nu au
probat până acum că merită să deţină secrete ale săgetătorului.
Conjuncţia lui Uranus cu Junon le încălzeste acestora sentimentele şi îi duce în punctul în
care să considere că nu le strică o aventură sau îşi permit să privească şi să gândească în acelaşi tip
la lucruri pe care altădată pe alte conjuncturi le-au considerat indecente. Unii săgetători se vor
îndrăgosti sau vor pune la îndoială faptul că dragostea cea adevărată nu este obţinută de la persoana
cu care s-au asociat sau cu care locuiesc, ci o vor vedea în sectorul celorlalţi ori la mari depărtări.
Careul pe care Junon îl împlineşte cu Pluton îi trezeşte pe aceştia la realitate pentru că luna martie îi
aduce pe săgetători în fata extazului şi deopotrivă a agoniei, adică să privească ambele fețe ale
aceleiaşi monede pe care o vor numi experienţă, dar asta peste luni când se vor mai linişti.
Acum nu urmăresc să-şi acumuleze experienţe, ci să-şi completeze acel gol al existenţei
care-i sufocă sau le lăsa impresia că-i lărgeşte sau le acaparează şi alte sectoare. Cred că prin
asocieri îşi vindecă teamă de singurătate, de sărăcie ori grijile faţă de neîncrederea pe care o
persoană la care ţin sau cu care au o relaţie intimă le-o oferă. În martie săgetătorii au nevoie de
cunoaştere, iar aceasta vine prin duritate, prin disciplina prin probleme de factură relaţională.
Acestea sunt însă atât de riscante încât ar putea să-i ducă pe săgetători încât să recunoască pe zona
publică lucruri intime. Este însă o mare greşeală nu pentru că acestea s-ar întoarce atât de dur
împotriva lor, ci pentru că dacă vor ceda în faţa acestor tentaţii vor avea tot anul mustrări de
conştiinţă sau vor avea senzaţia că secretul pe care l-au destăinuit reprezintă sabia lui Damocles.

APRILIE
Constrângere. Ceilalţi le văd punctele vulnerabile. Greşelile sunt plătite scump. Au viziuni
noi. Îşi pierd încrederea în oameni. Consideră că a sosit momentul să se detaşeze. Sunt invitaţi la
iertare. Comportamente oscilante. Fac uz de minciună. Fac ceea ce acuza la alţii. Preocupări
legate de sănătate. Caută soluţii în zona profesiei. Au gânduri de schimbare. Dacă nu se pot
schimba vor să schimbe anturajul.
Dacă luna martie a constituit ipostaza în care săgetătorii au tatonat anumite probleme pe care
ar fi trebuit să le rezolve pe moment, luna aprilie vine cu primele constrângeri în a le rezolva. Se
formează în această lună o cruce cosmică pe semne cardinale care va ocupa casele succesive (casele
II, V, VIII şi XI) acolo unde există trei malefici (Marte, Pluton, Uranus) şi un benefic (Jupiter).
Lucrurile bune care au fost acumulate până acum nu constituie pentru săgetători un avantaj, ci
punctul vulnerabil, Călcâiul lui Ahile, acela pe care ar putea să-l folosească foarte mulţi pentru a
obţine de la săgetători anumite avantaje. Acest lucru poate fi vizibil chiar din 2 aprilie, când Soarele
şi Uranus vor fi în conjuncţie, şi când anturajul va pune o mare greutate pe sentimentele
săgetătorului pentru că această conjuncţie se produce în separaţia careului pe care Soarele şi Jupiter
l-au împlinit în prima zi a acestei luni. Un moment de slăbiciune ar putea să-i coste acum pe
săgetători prea mult. Se expun la riscul de a vorbi, de a se impune, considerând că în această
ipostază nu trebuie mai mult decât un ton ridicat sau puţin mai multe informaţii decât au folosit
până acum. În realitate, se înşeală pentru că mizează pe lucrurile care constituie pentru ei un
element de slăbiciune, adică binele pe care insistă şi care nu va fi văzut de comunitate aşa cum îl
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văd ei. În felul acesta, săgetătorul are motive să se revolte, să-şi piardă încrederea în oameni, să se
axeze mai mult pe schimburi de informaţii, pe interes, pe afaceri, pe transfer de valori şi mai puţin
pe implicare afectivă. Nu înseamnă însă că sectorul afectiv este protejat pentru că axa afectivităţii
dată de casele V-XI este accentuată şi de o Lună plină care se împlineşte acum pe această axă, dar
şi prin faptul că Marte trimite opoziţii către tot ceea ce se trece prin zodia Berbec.
Săgetătorii vor avea impresia ca sunt vinovaţi pentru toate lucrurile care nu merg şi că a
sosit momentul să se detaşeze de persoanele care îndreaptă spre ei aceste gânduri sau atitudini. Nu
este momentul să producă o schismă pentru că pe această cruce cosmică pe semne cardinală orice
ruptură va face o rană adâncă, ci sunt invitați, conform devizei generale a acestei luni, să ierte.
Iertarea nu constituie elementul care înrobeşte, ci anularea suferinţei care produce un asemenea
efect.
Trecerea lui Mercur în Berbec din 7 aprilie le încălzeşte săgetătorilor sentimentele şi îi
îndeamnă să creadă că problema de acum nu constituie decât ipostazele sociale care le încearcă tăria
de caracter, care le arătă cu ce oameni lucrează sau că a sosit momentul să nu mai aibă încredere
atât de multă în oamenii cu care au colaborat până acum. Despre asta este vorba în aprilie, despre
încredere, despre deschidere faţă de anturaj şi despre calitatea asocierilor la care sunt invitaţi.
Mijlocul lunii îi va duce în postura de a face schimb dur de replici, de a vorbi aşa cum nu le
este specific, de a ridica tonul sau de a insista prea mult pe acele informaţii care îi stânjenesc pe cei
din jur. Ei vor considera că dacă tot adevărul nu le este apreciat și li se răspunde obraznic sau nu li
se răspunde conform aşteptărilor, ce-ar fi să verse ocaua, să spună tot, să se răcorească, măcar se
aleg cu un beneficiu acela că nu mai trăiesc cu conştiinţa încărcată că deţin informaţii care nu le
aparţin. Ei consideră că rezolvă o parte a trecutului şi se simt puternici punându-i în dificultate pe
ceilalţi, dar nu oricum, ci din postura de justiţiari.
În aprilie, justiţiarii săgetători sunt puţin mai duri decât au fost altădată şi dacă avem de-a
face cu săgetători care nu sunt educaţi sau care au trăit într-un mediu vicios atunci absenţa igienei
mentale îi va îndemna pe aceştia să facă uz şi de minciună, chiar dacă minciuna este cea pe care o
acuză, să abuzeze de încrederea celorlalţi, chiar dacă asta acuza sau să desconsidere tradiţia,
obiceiurile sau o stare de fapt a lucrurilor, chiar dacă ei consideră că asta nu le-a fost respectat.
Săgetătorii care au un simţ umanitar special, care au fost educaţi până în perioada
adolescenţei, care au baze morale solide, vor trece cu fruntea sus prin careul care se împlineşte între
Jupiter şi Uranus. Ei vor demonstra celorlalţi că se poate zâmbi şi în suferinţă şi că frumuseţea,
eleganța şi rafinamentul pot coexista cu durerile sufleteşti epuizante sau cu bolile fizice. Nu este
cazul acum să invocăm motivul bolii fizice în cazul săgetătorilor. Ele ar putea veni mai târziu,
pentru că acum, până pe 20 aprilie, au casa a V-a, a sentimentelor răvăşite, a iubirii dăruită cui nu
merită, mult mai accentuată decât casa a VI-a sau a XII-a unde-l au pe Saturn din 2012.
Careul pe care Uranus şi Pluton îl vor împlini în 21 aprilie şi care prezintă un alt braţ al
crucii cosmice pe semne cardinale radicalizează anumite relaţii în care sunt implicaţi săgetătorii, pe
principiul Nu mă iubeşte, deci nu mă respecta. Mercur şi Junon vor trece printr-o conjuncţie în 22
aprilie şi asta se va întâmpla cu puţin timp înainte ca Mercur să treacă prin conjuncția cu coada
dragonului şi să părăsească zodia Berbec, intrând în casa a VI-a îndemnându-i pe săgetători să se
gândească mai mult la sănătatea lor, la faptul că aceste tensiuni pe care le tot traversează sunt
epuizante şi ar putea să-i îmbolnăvească.
Cu Soarele, Mercur şi Junon pe casa a VI-a săgetătorii procedează aşa cum ne-au obişnuit:
schimbă direcţia brusc şi dintr-odată trec în extrema cealaltă preocupându-se exagerat de mult de
zona profesională, de starea de sănătate sau acordând o mai mare atenţia grijilor exagerate care i-au
consumat în primele două decade ale acestei luni.
Dacă avem o privire de ansamblu asupra acestei luni şi nu am căuta să integrăm fiecare
element indicat aici în dinamica săgetătorului atunci am putea să spunem că aprilie este pentru
săgetător o lună tristă. Ei sunt îndemnaţi să ierte, iar asta înseamnă pentru ei o problemă, că li se
oferă ocazia să a se confrunta cu greşelile celorlalţi pentru a avea ce ierta. Nu este un lucru
confortabil pentru ei, săgetătorii sunt oamenii de destindere, de viteză, de distracţie, de studiu, de
performanţă, nu sunt oamenii care să sondeze străfundurile pentru a trăi foarte mult acolo.
Săgetătorii trăiesc mult în exterior şi din această cauză au nevoie în afară de armonie. În interior
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armonia şi-o construiesc în funcţie de starea de vitalitate sau de optimismul pe care şi-l salvează
după o zi lungă şi obositoare. Acum, însă constata că nici în exterior lucrurile nu mai merg atât de
bine şi că dacă sunt constrânşi să ierte atât de mult înseamnă că se întâmplă ceva straniu cu ei şi
finalul lui aprilie îi găseşte cu gânduri de schimbare. Vor să modifice anturajul pentru a produce în
mediul de apartenenţa o schimbare pozitivă. Ei vor să modeleze anturajul pentru a fi în armonie cu
el şi pentru a rezolva aceste tensiuni pe care nu le poate împărtăşi.

MAI
Anumite situaţii intra în normalitate. Devin vulnerabili prin bucurii. Vor să fie distraţi.
Compromisul îi apasă. Vor performanţă. Epuizare. Munca îi protejează de agitaţie. Simt confuz.
Pot lăsa un mesaj. Fără o ţintă, un scop, se agită inutil. Sunt invitaţi să-şi pună în aplicare spiritul
practic. Devin intermediari. Sunt invitaţi să facă faptele bune prin transfer.
Mai este luna când Marte îşi revine din mersul retrograd şi după data de 20 săgetătorii dau
semne că intră în normalitate în ceea ce privesc raporturile sociale sau schimbul de informaţii cu o
autoritate. Până atunci, au de parcurs anumite schimbări sau transformări date de ingresul lui Venus
în Berbec în 2 mai sau al lui Mercur în Gemeni în 7 mai. De asemenea, dispunerile astrale îi
îndeamnă să se preocupe acum aşa cum a fost deviza finalului de aprilie referitoare la sănătate sau
la anumite probleme de factură profesională. Luna mai menţine încă activă opoziţia lui Marte cu
Uranus, iar asta înseamnă că săgetătorii se expun riscului de a fi răniţi de prieteni în care au o
încredere naivă. Acum când şi Venus intră pe casa iubirii dăruite devin şi mai vulnerabili prin
plăcerii, prin bucurii pe care nu şi le pot controla sau prin distracţii pe care le cer cu insistenţă
pentru a-şi tempera, prin destindere, o parte din tensiunile pe care le-au acumulat în lunile
anterioare. Ei cer distracţie şi cei din jur nu pot să le satisfacă această dorinţă pe măsură aşteptărilor.
Astfel, fac un compromis. Venus trimite un trigon către Lilith, iar opoziţia lui Venus cu Marte este
mediată de compromis (Lilith), devenind ghinionişti în luna din cauza acestor astrale la care se
alătură şi maleficii Uranus şi Pluton.
Nu contextul astral însă îi vulnerabilizează pe aceştia, ci faptul că-şi aleg un moment foarte
prost pentru a se destinde, pentru a se relaxa, îşi aleg greşit momentul în care să considere că nu mai
pot rezista la presiunile care vin din partea mediului şi este urgent să facă o schimbare. De această
dată ambii benefici sunt implicaţi într-o configuraţie negativă, nu au acum o cruce cosmică pe
semne cardinale, ci au un careu în T pe semne cardinale, adică un risc mai mic, însă prezent, iar
aceste probleme care par să se fi rezolvat prin compromis se întorc spre săgetători cu o greutate şi
mai mare. Adică punctul reflex faţă de poziţia lui Lilith, acela care indică soluţia dificultăţilor
relaţionale predispuse de opoziţia Venus-Marte este plasat în casa I, a personalităţii, şi ştim că
săgetătorii atunci când vor să bulverseze pe cineva sau când nu mai au răbdare, trec foarte repede de
la o stare la alta sau aleg în momentul cel mai nepotrivit să verse ocaua. Ei trebuie să spună tot, să
se destăinuie, să fie impecabili şi desăvârşiţi în activitatea lor, vor să fie cei mai buni, să atingă
performanțe şi se comportă ca şi cum nimic nu le stă în cale. Prin Lilith această soluţie s-ar putea să
fie pusă în aplicare împotriva lor prin epuizare nervoasă ori epuizare fizică prin desconsiderarea
unor simptome care acum, în mai, ar putea să fie declanșate de un conflict minor. Fie ca o ceartă le
ridică tensiunea sau îi jigneşte încât să nu mai uite niciodată, fie ca o decizie minoră este
interpretată de ei în mod subiectiv şi înţelegând că sunt desconsiderați ori nu sunt apreciat pe cât de
mult aşteaptă, suferă în tăcere și se usucă pe picioare.
Până să ajungă să aibă parte de beneficii, fie ele şi susţinute de distracţii, săgetătorii trebuie
să muncească, să se implice în tot felul de activităţi care au fost amânate până acum. În mai se
adună şi până şi distracţiile par să fie pentru ei un mod de a-şi câştiga existenţa, de a munci, de a se
face remarcaţi, de a atrage atenţia celorlalţi ori de a-şi stabili anumite relaţii sociale. Săgetătorii care
se preocupa de muncă, aceia care nu suferă că trebuie să-şi respecta programul de lucru sau care
aleg să muncească aşa cum şi-au propus la începutul anului vor fi aceia care se vor proteja singuri
de instabilitatea şi agitaţia acestei luni. Ei intuiesc faptul că urmează să li se întâmple ceva, sunt
inspiraţi însă nu găsesc mijlocul potrivit prin care să-şi pună în aplicare ceea ce simt. Sunt foarte
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avantajaţi săgetătorii care sunt implicaţi în ezoterism, care se preocupă de educaţia morală, care
lucrează pe post de profesori, ghizi, lectori care îi îndrumă pe ceilalţi sau care şi-au propus în
această viaţă să se ocupe de bunăstarea şi echilibrul psihoemoţional al celorlalţi. Având casele de
finalitate legate printr-un triunghi regal între Chiron, Jupiter şi Saturn, luna mai devine pentru
aceştia prilejul în care îşi pot lansa un mesaj sau se pot face înţeleşi pe această latură a evoluţiei
spirituale sau a rafinamentului moral. Ceilalţi însă se vor consuma în probleme inutile, adică vor fi
tot timpul agitaţi, încercând să se convingă pe ei înşişi ca, fiind în mişcare, au şi lucruri importante
de făcut, însă până pe 20 mai când Marte va reveni la mersul direct ei nu vor face altceva decât să
fugă de probleme, de răspundere, de durere sau de lipsuri căutând să compenseze, să facă negoţ,
troc, să-şi umple timpul cu oameni gălăgioşi, cu oameni care se distrează sau să-i urmărească pe
aceştia de la distanţă, empatizând cu starea lor de distracţie.
Indiferent de nivelul pe care-l au, această stare de agitaţie trebuie să-i ducă spre limpezirea
lucrurilor. Ei trebuie să vadă în acest forfot faptul că au ales să se ocupe de foarte multe lucruri şi sar putea ca unele dintre acestea să-i depăşească. Este indicat să facă o selecţie, pe unele dintre ele să
le amâne sau la unele dintre ele să renunţe definitiv pentru a putea să se ocupe cu mai multă atenţia
şi profunzime de cele care-i rămân. Pentru că în 29 mai Venus va trece în Taur şi, de asemenea,
Mercur în Rac, săgetătorii vor fi îndemnaţi să-şi pună în aplicare spiritul lor practic. Chiar şi cei
care nu sunt orientaţi spiritual au intuiţii speciale, se deschid, îi observă mult mai uşor pe cei din jur
şi se implică în activități beneficie pentru ei, ajutându-i sau salvându-i din tot felul de situaţii
complicate. Jupiter de pe casa a VIII-a are un imens beneficiu pentru săgetători în sensul că le aduce
în preajmă tot felul de persoane de pe urma cărora ar putea să aibă tot felul de beneficii. Faptul că
Jupiter în această perioadă primeşte o opoziţie din partea lui Pluton din casa a II-a reprezintă o
lecţie importantă pentru săgetători în sensul că trebuie sa înţeleagă că au această şansă pentru a fi
distribuitor, pentru a fi canale de lumină sau intermediari pentru cei din jur. Talentul pe care-l au,
acela de a se înconjura cu mulţi oameni, de a interacţiona foarte uşor trebuie să aibă acum în această
perioadă ca finalitate transferul elementelor benefici pe care săgetătorii le primesc de sus. De sus
însemând cele care vin pe linie ierarhică, anumite hotărâri care sunt date în favoarea lor sau din
sferele subtile, prin inspiraţie, prin energie, printr-un ajutor, prin şansă, prin noroc.
Cei care se opun dăruirii vor activa în sensul negativ opoziţia lui Jupiter cu Pluton şi ştim
foarte bine că mesajul lui Pluton este acela al nonatașamentului. Ceea ce câştigă săgetătorii trebuie
să împartă, nu neapărat la modul concret, adică să dea mai departe ceea ce primesc prin obiect, bani
sau alte valori, cât bucuria care le este creată prin ceea ce primesc trebuie redimensionata şi oferită
celorlalţi prin alte modalităţi sau prin mijloace specifice adaptate la nevoile fiecăruia. Asta nu
înseamnă că dacă săgetătorii sunt avansaţi în funcţie, neapărat să renunţe în favoarea celorlalţi, ci
indicat ar fi prin funcţia respectivă ei să-i ajute pe ceilalţi să-şi restabilească echilibrul
psihoemoţional, să se simtă confortabil în poziţia de lider, nu să trebuiască să ducă din nou şi cu
acesta muncă de lămurire sau să nu trebuiască să treacă din nou prin probleme de natură relaţională.
Această linie de demarcaţie este destul de sensibilă pentru săgetător şi ei trebuie să o privească cu
maximă răspundere pentru că beneficiile lunii mai nu reprezintă şansa şi norocul care le este
rezervat pe 2014, ci trebuie să considere că sunt acum intermediari, că de undeva de sus cineva îi
roagă să le facă un serviciu, iar principalul beneficiu să fie dat de poziţia privilegiată pe care o au în
acest lanţ al Lucrării.

IUNIE
Eficienţa. Efort un plus. Sunt constrânşi să împartă câştigul. Discriminare. Tensiune în
familie. Emoţiile devin obstacole în relații. Nu vor să piardă. Sunt acuzaţi pe nedrept. Devin
justiţiari. Se declară împotriva grupului care le opune rezistenţă. Sfaturile nu pot fi puse în
aplicare. Problemele de la locul de muncă îi duc spre duritate. Îndoiala. Au nevoie de atenţie
sporită pe limbaj. Află multe despre ceilalţi nu pentru a-i critica, ci pentru a-i ajuta.
Până pe 7 iunie, când Mercur va intra din nou în mers retrograd, săgetătorii vor beneficia de
câteva zile de eficiență. Revenirea lui Marte la mersul direct şi neîmplinirea opoziţie cu Uranus
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înseamnă invocarea soluţiei. De această dată trecând din Rac în Gemeni, înseamnă pentru săgetători
un efort în plus. Pe de o parte, sunt constrânşi să pună la dispoziţia celorlalţi o parte din câştig. Am
văzut în luna anterioară că imediat ce Marte a intrat în mersul direct au fost avertizati că o parte din
câştigul lor trebuie savurat cu ceilalţi sau în bucuria câştigului lor trebuie integraţi şi ceilalţi. Cei
care nu au respectat acest îndemn se văd în primele 7 zile al lui iunie în postura de a pierde ceva. Ei
de această dată pierd ceea ce ar fi trebuit să ofere – bucuria, atenţia, timp sau altceva concret.
Mercur se va afla în mersul retrograd până pe 1 iulie însă, din nefericire, în 9 iunie şi Neptun
va intra în mers retrograd pe casa familiei şi le va aduce săgetătorului anumite tensiuni pe motivul
discriminării, a indiferenței, a neputinţei de a rezolva anumite probleme în familie şi de a le duce pe
un nivel superior fără a-şi neglija imaginea socială. Va fi greu pentru săgetători în iunie să se
împartă în cele două domenii pentru că o mare parte din luna vor avea de rezolvat, pe de o parte,
această problemă de curierat, de transfer de valori ori de implicarea celorlalţi în bucuriile lor, iar de
partea cealaltă, de rezolvat anumite probleme afective care devin obstacole în relaţii. Fie că trebuie
să ofere ceea ce nu ştiu încă, fie că trebuie să fie calmi atunci când sunt acuzaţi, că nu acordă
suficient de multă atenţie, că nu iubesc, că sunt indiferent și că iau viaţa prea în uşor, că nu le stă
gândul decât la distracţie sau la cheltuială, iar acum mai apar şi probleme în cuplu şi sunt acuzaţi de
indiferenţă, de răceală sau de lipsa de respect. Este cam mult pentru un săgetător care până acum s-a
preocupat să se facă plăcut la locul de muncă şi în familie, dar să fie şi eficient în mediul social, să
nu-şi piardă relaţiile sau avantajele la care a muncit în 2013. Se trezeşte dintr-odată că este acuzat
de lucruri pe care nu le înţelege în modul adecvat sau de existenţa cărora nu a ştiut până acum.
În mijlocul lunii, în preajma zilei de 16 iunie, un săgetător acuzat se va transforma din nou
într-un justiţiar. Dacă în prima parte a lunii am văzut un săgetător care este pe punctul de a bate în
retragere în faţa puterii de grup pentru că nu apreciază scandalul public sau nu doreşte să fie o
persoană vulnerabilă în faţa grupului, în a doua parte a lunii acesta va lua pe rând fiecare membru al
grupului şi-l va critica sau va avea câte un cuvânt de spus pentru fiecare în aşa fel încât să
destructureze această forţă de coerciţie orientată împotriva sa. Unii săgetători vor descoperi că au o
putere mai mare decât au avut şi chiar îşi abandonează anumite prejudecăţi, chiar vor face ceea ce
au acuzat până acum, cu scopul de a învinge acest adversar şi de a-şi asigura pe o perioadă de timp
nu foarte mare, însemnând până la finele lui 2014, liniştea pe care si-o doresc cel mai mult.
Mulţi dintre săgetători vor fi însă păcăliţii în iunie cu această putere care le vine din interior
şi pe care mobilizând-o reuşesc să o folosească împotriva forţei de grup. În realitate, prin faptul că
pe 20 iunie Chiron intră în mers retrograd ei sunt îndemnaţi să caute liniştea prin iertare, prin
înţelegere nu prin amplificarea dezordinii, mai mult decât o face grupul împotriva cărora se declară.
Vor putea să facă acest lucru dacă se vor îndrepta către tradiţie, dacă vor fi înţelegători, atenţi, dacă
se vor opri din agitaţia lor şi nu vor trece atât de uşor de la o extremă la alta, aşa cum ştim că
procedează.
Trecerea Soarelui prin casa a VII-a îi îndeamnă pe aceştia către parteneriate multiple, însă îi
şi expune în faţa unor indivizi care vor să profite de pe urmă cunoştinţelor unui săgetător omenos,
bonom şi dedicat întru totul muncii sale. Trecând prin casa a VII-a Soarele va trimite un trigon către
Capul Dragonului însă nu va putea să medieze tendinţa Nodurilor. Asta înseamnă că liniştea care
vine spre ei acum nu poate fi folosită ca etalon pe mai târziu. Sfaturile care sunt primite de la cei din
jur nu pot fi puse în aplicare de un săgetător pentru că nu există contextul necesar, nici
instrumentele şi nimic din viaţa să intimă, privată, nu se adaptează recomandărilor care vin din
afară. Asta se întâmplă pentru că puţini sunt aceia care ştiu cu adevărat care sunt dramele pe care le
traversează un săgetător dacă acesta nu doreşte să le împărtăşească în totalitate.
Retrogradarea lui Chiron din casa a IV-a îi face pe aceştia să fie mult mai sensibili, mai
delicaţi sau vulnerabili în faţa unor critici sau agresiuni manifestate în zona intimă. Fie că partenerul
de viaţă se arată nemulţumiţi de prestaţia săgetătorului, fie că i se aminteşte acestuia că acum, mai
mult ca niciodată, nu va avea puterea de a aduce armonie în familie, aşa cum se aşteaptă. Mijlocul
lunii aduce pe cer nu doar un triunghi regal pe semne de apă care le va ascuţi intuiţia, ci va aduce și
o opoziţie a lui Venus din Taur cu Saturn din Scorpion ceea ce le va complica relaţia pe zona
muncii. Problemele de la locul de muncă îi determină pe aceştia să devină mai duri, mai rezistenţi,
mai duri la riscurile la care se expun şi profită foarte bine de această şansă săgetătorii care trec acum
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prin tulburări de factură afectivă. Cei care sunt tineri, care nu au încă un cuplu format sau care trec
prin transformări intime vor avea în a doua parte a lunii iunie de oferit explicaţii sau de înghiţit
anumite minciuni care vin din partea celor care au avut încredere.
Pentru că în această perioadă trec prin anumite tulburări de factură ideologică, adică pun la
îndoială care au fost probate până acum, observând cât de uşor sunt dezamăgiţi de cei din jur li se
recomandă săgetătorilor să nu ia în nume personal lucrurile pe care le află, să constate minciuna, să
îşi ascundă disconfortul şi să treacă mai departe, să ierte sau să ignore atunci când nu pot ierta un
lucru tendenţios care a fost îndreptat împotriva lor. Li se recomandă acest lucru pentru că Jupiter în
preajma zilei de 23 iunie va fi în careu cu Axa Dragonului şi Venus, micul benefic, se află în
opoziţie cu Saturn şi din nou i-a părăsit norocul şi dacă mizează pe faptul că invocând adevărul ar
putea ca situaţia să fie întoarsă în favoarea lor atunci greşesc foarte mult şi riscă să piardă mai mult
decât ar putea câştiga folosind adevărul.
Săgetătorii pot face uşor un compromis dacă nu ştie nimeni că aşa au procedat. Deci dacă
vor fi atenţi la limbaj, dacă se vor gândi de mai multe ori înainte să vorbească (Mercur retrograd îi
îndeamnă să gândească fără rost) atunci vor fi inspiraţi şi vor avea şi puterea necesară să treacă
peste impedimente cu bine. Dacă vor privi relaţiile cu mai multă înţelegere şi condescendență atunci
careul care se împlineşte între Mercur şi Junon la finalul lunii iunie îi ajută pe aceştia să constate că
dincolo de minciună există un comportament sau o dramă şi îi ajută pe aceştia să înţeleagă mai mult
decât să ierte un simplu neadevăr. Ei prin acest careu sunt invitaţi să observe vieţile celorlalţi nu
pentru a-i critica, ci pentru a-i ajuta. În felul acesta, din nou viziunea de ansamblu a aceşti luni îi
îndemna pe săgetători să susţină anturajul, să ierte pe cei din jur, să-i ajute să depăşească un anumit
impas nu să-i judece după primele greşeli săvârşite din neatenţie sau superficialitate. Ei trebuie să
privească problemele în profunzimea lor pentru că au şansa să înţeleagă lucruri nebănuite, despre
cum sunt construite vieţile celorlalţi şi cum rezistă unii oameni în condiţii atât de grele.

IULIE
Griji pentru familie. Vor să se recalifice. Sunt interesaţi de parteneriate noi. Se răzbună,
dar spun că fac dreptate. Se impun. Insuflă celorlalţi din puterea lor. Îşi folosesc libertatea prin
vorbire sau creaţie. Schimbări produse prin gândire superioară. Drumurile devin stranii. Emoţiile
devin mai puternice. Încredere în sine. Dacă-şi sting agresivitatea devin exemple de destin pentru
ceilalţi.
Luna iulie îi va găsi pe săgetători îngrijoraţi de căldura căminului. Trecerea lui Jupiter în
Leu în 16 iulie va duce o modificare substanţială în vieţile săgetătorilor în așa fel încât acest
neajuns, acest disconfort să fie ascuns sau sublimat în preocupări active, dinamice, aşa cum le place
lor cel mai mult. În iulie se gândesc la călătorii, la cursuri de calificare, la consultarea unor
informaţii din alt domeniu ori pur şi simplu se gândesc să-şi schimbe profesia sau preocupările pe
care le-au avut până acum.
Încă din prima zi a lunii Mercur va intra în mersul direct fiind în continuare în Gemeni pe
casa parteneriatelor. Asta înseamnă că săgetătorii vor avea posibilitatea să interacţioneze cu mai
puţină confuzie sau să nu se mai asocieze pe baza dorinţelor sau pe baza neîmplinirilor pe care le
au de la începutul anului. Se mai păstrează însă o notă nesigură, însă ea este transferată în alt
segment. Faptul că pe 8 iulie Venus şi Chiron vor fi în careu, iar în aceeaşi zi, când Soarele şi
Uranus împlinesc un careu, vor face din prima decadă a lunii iulie un interval de explorare mentală.
Săgetătorii îşi oferă libertatea de a gândi pentru a-şi anula dezamăgirile sau pentru a şi le muta întrun alt sector. Din nefericire însă trecerea iminenta a lui Jupiter în Leu care se va produce de pe 16
iulie va plasa această planetă de la începutul lunii iulie până pe 16 pe gradul anaretic din Rac, ceea
ce-i va face pe săgetători să fie tentaţi de gânduri de răzbunare. Ei consideră că nu se răzbuna, ci le
dau o lecţie celor din jur sau devin justiţiari pentru că aşa sunt îndemnaţi de acest context social.
Trebuie să fie conştienţi că în perioada 1-16 iulie sunt atât de vulnerabili, cu atât mai mult cu
cât încearcă să-i convingă pe cei din jur că au dreptate şi să-i constrânge pe aceştia că trebuie să
facă aşa cum ştiu ei. Săgetătorii au un mod propriu şi original de a se impune. Ei îi fac pe cei din jur
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să procedeze aşa cum doresc, insuflându-le din pasiunea lor sau deviindu-i pe aceştia de la calea lor,
de la preocupările lor sau de la gândurile lor prin frumuseţe, prin rafinament sau prin plăcere. Dacă
interlocutorul nu doreşte să procedeze aşa cum vrea săgetătorul, acesta nu insistă, nu forţează şi nu
agasează pe nimeni. De această dată mijloacele, metodele folosite nu sunt cele mai corecte şi
săgetătorii ar putea să folosească libertatea de care dispun pentru a-i răni pe ceilalţi sau a le distruge
taloane ale frumosului ori pentru a le insufla din spiritul lor de observaţie şi deschiderile sale. S-ar
ca ceea ce trăiesc săgetătorii în prima jumătate a lunii iulie să nu fie corect, obiect sau să nu
folosească nimănui.
În mijlocul lunii se va împlini un triunghi regal pe semne de apă între Soare, Saturn şi
Chiron şi abia în preajma ingresului lui Jupiter în Leu s-ar putea ca săgetătorii să-şi conştientizeze
impulsurile şi, fiind înzestraţi cu un bun simţ nativ, să se oprească şi să considere că nu este frumos,
corect şi nici decent să procedeze în felul acesta. Însă dacă nu s-au controlat în primele 10 zile răul
este deja produs şi vor trece în zona plăcerilor vinovate, adică nu se vor mai putea opri din
demersurile pe care le-au făcut la începutul lunii şi vor continua, cu ruşine sau cu un anume
disconfort să le insufle celorlalţi din puterea lor.
Acest lucru se va întâmpla pentru că în luna iulie săgetătorii vor ignora detalii şi vor căuta să
se asocieze cu oamenii care probează puterea. Beneficiază însă şi de o conjuncţie a lui Marte cu
Capul Dragonului care se consuma în cazul acestor nativi pe casa a XI-a a protectorilor. Săgetătorii
au parte de recompense speciale, de deschideri rare, de întâlniri remarcabile sau de declaraţii care
să-i ajute să-şi deschidă sufletul să-şi arate frumuseţea interioară şi să inverseze lucrurile rele pe
care le-au controlat greu sau pe care nu au reuşit să le controleze în prima jumătate a lunii iulie.
Conjuncţia lui Marte cu Capul Dragonului înseamnă pentru ei un prilej special de a-şi folosi
libertatea, înseamnă libertate în a spune, a vorbi, a alege, sau în a primi ceea ce universul doreşte să
le ofere. Trecerea lui Jupiter pe casa gândirii superioare, acolo unde se află de ceva vreme şi Lilith,
le aduce acestora deschideri suplimentare şi, cumulând cu faptul că pe final de Balanţă Marte şi
Capul Dragonului sunt în conjuncţie, săgetătorii au ocazia în a doua parte a lunii iulie să declanşeze
evenimente care să le aducă schimbări spectaculoase în viaţă. Acestea se produc prin gândire
superioară, prin delăsare, prin moralitate, prin echilibru adică prin ceea ce este frumos şi bun în
viaţa unui săgetător. Riscă însă să devină din nou justiţiari considerând că dacă norocul le este de
partea lor ei trebuie să reprezinte profesori pentru ceilalţi, adică ei trebuie să-i înveţe pe ceilalţi cum
să se poarte, cum să gândească, cum să se arate faţa de anturaj şi cum să-şi pună ordine în propriile
vieţi. Lucrurile acestea par să fie necuviincioase dacă nu devin răspunsuri la solicitări care apar în
societate. Imprudența săgetătorilor va fi depăşită prin diminuarea şansei, a norocului, în sensul că în
loc să se deplaseze către zone sociale înalte de unde să beneficieze de șansă, de oportunitate şi de
noroc prefera să trăiască printre oamenii mici, mărunţi sau nefericiţi care nu vor în niciun chip să-şi
preschimbe suferinţa şi să şi-o înnobileze. Cu alte cuvinte, în loc să zboare către înaltul cerului, a
leg să se lupte cu morile de vânt şi asta ar putea să însemne, dacă persistă, o preschimbare negativă
a destinului. Ei trebuie să le lanseze celorlalţi invitaţia, trebuie să le transfere informaţia şi dacă
aceasta nu prinde, atunci să-şi vadă mai departe de drum pentru că drumurile săgetătorilor din iulie
incolor vor lua înfăţişări benefice şi îi vor înnobila aşa cum îşi doresc din tot sufletul.
Din 20 iulie şi Saturn va reveni din mersul retrograd pe casa lucrurilor ascunse şi chiar dacă
anumite lucruri le sunt revelate, se schimbă ceva în starea afectivă, nu se mai simt atât de nesiguri
cu lucruri pe care nu le cunosc şi îndrăznesc mai mult în relaţii care până acum au inspirat
neîncredere. Cu alte cuvinte, săgetătorii au puterea în a doua parte a lunii iulie să schimbe destinele
celorlalţi şi să-i ducă spre a gusta din frumos, din rafinament şi a se simt bine cu toate aceste
menţinerea acestora lucruri. Asta înseamnă că devin pentru ceilalţi exemple pozitive şi dacă reuşesc
să fie şi echilibraţi în acest transfer informaţional, atunci se sincronizează cu un mare număr de
persoane şi au şansa, dacă se ocupă de moralitate, de spiritualitate sau de cunoaştere, să devină
exemple de durată pentru cei din jur, profesori sau ghizi.
Săgetătorii trebuie să înţeleagă că până şi pentru ei orice faptă are acum un ecou puternic
asupra destinului şi a schimba cu agresivitate linia priorităţilor celor din jur, fără ca ei să fie de
acord sau a le impune un bine cu forţa, nu înseamnă doar modificarea agresivă a atitudinii, ci
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înseamnă modificarea agresivă a destinului, ceea ce va constitui marea greşeală care îi curtează în
această lună.

AUGUST
Revigorare. Valorile spirituale îi curtează. Sunt eficienţi. Există riscul ca pozitivul să-i ducă
spre orgoliu. Devin vulnerabili în faţa prietenilor falşi. Fac apel la educaţia primară. Evenimente
neobişnuite. Decizii stranii. Îşi ascund sentimentele adevărate. Devin duri dacă li se tulbura
liniştea. Dacă vor să câştige li se cere detaşare. Inspiraţia vine prin destindere. Binele îi ajută să
strălucească.
În august săgetătorii se simt revigoraţi. Au scăpat de presiunea pe care Marte a pus-o pe casa
prietenilor şi relaţiilor şi simt că sunt invadaţi de experienţe noi. O parte dintre săgetătorii care s-au
preocupat de moralitate, de dreptate, dar nu într-un mod agresiv, ci prin echilibru, au parte în
august de momente de deschidere faţă de valorile spirituale altfel decât s-a întâmplat până acum.
Accentuarea casei gândirii superioare în situaţia în care Marte în Scorpion pe casa lucrurilor
ascunse le aduce acestora experienţe neobişnuite. Unii s-ar putea să fie inspiraţi ca în câteva zile sa
retracteze un document care să fie de referinţă pentru familie sau comunitatea, alţii s-ar putea hotărî
să scrie o carte care să impresioneze, alţii s-ar putea să aibă scântei de iluminare sau deschideri
speciale care să fie de referinţă pentru ei sau pentru ceilalţi.
Evenimentele lunii august sunt, aşadar, marcate de tot ceea ce este încadrat în categoria
elementelor superioare pentru săgetători combătând puternic nesiguranţa sau impresiile negative pe
care anturajul le-a produs săgetătorilor.
În august planetele individuale sunt vedete şi ele pun o picătură de neobişnuit în viaţa
personală, în aşa fel încât săgetătorii să se simtă ridicaţi dintr-odată la un alt nivel sau evidenţiați
prin elemente personale ori într-o zonă intimă, de acolo de unde ei nu se aşteptau la aprecieri de
genul acesta. Există însă riscul ca aceste lucruri pozitive care vin spre ei să-i ducă spre orgoliu, iar
orgoliul să transforme toată această şansă în ghinion. Asta se întâmplă pentru că pe casa gândirii
superioare o avem pe Lilith în Leu şi orice sentiment disimulat sau teatralizat îi îndemna pe aceştia
spre trădare. Trădarea este un element negativ, definitoriu al lunii august, pentru ca Lilith va trimite
un trigon către Uranus din casa iubirii dăruite şi îi vulnerabilizează pe săgetători în fata prietenilor
falşi.
Casa a XI-a este degajată. Marte a trecut în casa lucrurilor ascunse și sunt acum mult mai
atenţi la acest capitol, însă Lilith mediază relaţia proastă pe care Uranus o are cu Axa Dragonului şi
va pune prea mult accent pe educaţia săgetătorilor, pe lucrurile pe care ei le-au probat până acum,
îndemnându-i să facă apel la ceea ce au învăţat de la părinţi, în tinereţe, la școală, să se ofere pe ei
ca exemplu prin educaţia primară pe care au primit-o. Dacă avem de-a face cu săgetători care nu
sunt siguri pe caracterul pozitiv al acestei educaţii, care s-au educat singuri, însă mai târziu, atunci
când au fost pe picioarele lor. Prin acesta luna august poate fi încărcată de evenimente care sunt
îndreptate împotriva lor, adică de un conflict cu anturajul, de ai acesta nu se declara în potriva
săgetătorului. Cu alte cuvinte, pentru aceştia luna august va fi foarte neobişnuită şi pornind de la
scandaluri generate de minciuni până la decizii categorice pe care săgetătorii ar putea să le ia în
privinţa carierii lor, a profesiei, a pasiunilor sau în clarificarea anumitor situații tangentae la
moralitate sau la un ideal superior.
Fiind atât de bulversaţi sau luaţi pe nepregătite de aceste episoade sociale care ba se
adresează vieţii intime, ba îi atrag pe aceştia către o viaţă socială, trecerea lui Junon în casă a VIII-a,
a ezoterismului, a misterului, îi îndeamnă pe aceştia să-şi ascundă sentimentele față de cei cu care
interacţionează şi să se decidă, fără să spună nimănui, pe cine preferă din jur. Este un fapt
neobişnuit ca un săgetător să ţină un secret pentru ca în general sunt persoane deschise şi considera
că informaţia trebuie să circule bruscând uneori prin sinceritate și prin onestitate. Dacă avem de-a
face cu săgetători din punct de vedere spiritual, atunci lucrurile acestea ascunse devin modele de
introspecţie, de umilinţă, de măsură, de ponderaţie, adică un exemplu de educaţie superioară.
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În luna august săgetătorii descoperă că puterea lor stă în modul cu relaţionează cu ceilalţi şi
orice lovitură care vine din partea lor ar putea să le zdruncine liniştea. Acesta este elementul cel mai
vulnerabil în august şi cei care reuşesc să distrugă liniştea unui săgetător ar putea să-l vadă pe acesta
manifestându-se mult mai dur decât a fost până acum, ridicând tonul sau judecându-i pe ceilalţi
după aparența lucrurilor. Simţindu-se bruscat în felul acesta nu va mai depune nici cel mai mic
efort, să aprofundeze o informație să vadă ceea ce se afla dincolo de aparenţe şi îi va critica pe cei
din jur ori îi va evalua, aprecia sau încadra după ceea ce este cel mai evident.
S-ar putea ca anumiți nativi care se simt atraşi de strălucirea săgetătorului sa fie bruscaţi de
acest mod sincer de a pune problema. Cei care au în jur un săgetător care se manifestă aşa trebuie să
descopere cine le-a tulburat liniştea sau care sunt evenimentele sociale care le conferă acestora un
acut sentiment de nesiguranţă. Rezolvând problema nesiguranţei săgetătorii devin deosebit de
puternici pentru ca forţa lor în august le vine din interior.
Dacă şi-au rezolvat aceste probleme atunci săgetătorii observa că în august se rezolva şi o
parte din probleme de factură materială şi ceea ce câştigă acum nu mai trebuie să împartă aşa cum sa-ntâmplat la începutul lui 2014 prin raportul încordat dintre Jupiter, Marele Benefic, şi Pluton.
Acum lucrurile ascunse, ceea ce trăiesc în intimitate sau ceea ce nu se poate împărtăşi celorlalţi,
constituie un avantaj pentru a nu pune la dispoziţia celorlalți o parte din câştigul personal. Este
destul de confortabil şi pentru săgetători pentru că au avut clar impresia în prima jumătate a anului
ca la capitolul câştiguri nu au stat foarte bine.
Dacă vor dori ca lucrurile să fie foarte stabile săgetătorii nu trebuie să pună accent atât de
mult pe o informație sau pe modul cum transfera aceasta informaţie, nici pe conversaţie şi nici pe
mobilitate pentru ca Mercur trece foarte repede pe zodia Leu şi s-ar putea să-i aducă pe aceştia în
postura de a se precipita, adică să nu aprofundeze prin experienţă proprie anumite episoade, ci să le
găsească undeva în paginile unei cărţi, gata elaborate şi să le prezinte ca fiind ale lor, ceea ce nu va
lăsa o impresie bună anturajului. Dacă se bazează mult pe experienţa personală, indiferent cum este
ea, şi o prezintă celorlalţi cu măsură şi fără a teatraliza nimic, atunci săgetătorii ar putea să
beneficieze de o creştere a imaginii publice, de o consolidarea a imaginii în grupul de a apartenență,
ceea ce le va fi foarte confortabil. Prin această atitudine ei nu mai sunt pedepsiţi de Uranus din casa
iubirii dăruite, ci sunt înnobilaţi de feedback-ul pe care-l primesc, de cum sunt apreciaţi prin
originalitate sau prin elementul particular pe care trebuie să-l ofere celorlalţi în multiplele
interacţiuni.
Săgetătorii care intră în august cu mai putina energie, care s-au simţit în august obosiţi, care
nu mai găsesc canalul cel mai potrivit pentru a se impune în fața celorlalţi ar trebui să aibă în vedere
faptul că acum, în această lună, îşi pot împărţi viaţa în segmente mai mici pentru a le încălzi pe rând
său mult mai bine. Ei au nativ tendinţa de a se risipi în tot felul de proiecte, de a trece de la o
extremă la alta, de a lăsa impresia că se ocupă de mai multe lucruri în acelaşi timp ceea ce
impresionează anturajul, însă acum, dacă nu dispun de energia necesară pentru a face acest lucru
foarte bine, să le împartă şi să le abordeze pe rând pentru ca în august contextul astral este de parte
lor.

SEPTEMBRIE
Se comunica la un alt nivel. Inspiraţii speciale. Independenţă Secrete. Tensiunea le
corodează relaţiile. Nu se mai bazează pe noroc. Dezamăgiri. Dinamism. Consideră că dacă se
implică pot rezolva orice. Cei din jur le arata indulgenţă. Aprecieri. Trecutul nu mai poate fi
integrat în prezent. Informaţii contradictorii. Riscă să vadă otrava ca medicament.
Trecerea lui Mercur în zodia Balanţă în a doua zi a lunii septembrie îi ajută pe săgetători să
comunice la un alt nivel. Ei vor fi echilibraţi, vor aprecia la justa valoare o situaţie doar atunci când
se va pune problema raportării la un exemplu consumat în trecutul apropiat. Dacă se va pune
problema creativității sau se va face dovada cunoştinţelor lor într-o situaţie noua, cu care nu s-au
mai confruntat până acum, săgetătorii vor trece prin momente de intensă dezorientare, oscilând în a
lua decizii pe moment şi demonstrând că de această dată nu sunt inspiraţi, dar ei, de fapt, sunt
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inspiraţi prin faptul că se află în faţa unor informaţii importante. Având-o pe Lilith foarte aproape
de cuspida dintre Leu şi Fecioară săgetătorii se îndoiesc de lucrurile bune pe care le-au făcut. Până
acum au văzut ca inspiraţia lor a depins de o forţă superioară, ca atunci când au vrut să pună în
aplicare un element ce ţine de creativitate a trebuit să se lase în voia acestor informaţii ori să pună şi
la dispoziţia celorlalţi ceea ce primesc, înţeleg sau creează.
Acum, când se va face trimitere la metoda de lucru, conjunctura socială, datele sunt altele,
săgetătorii se comportă ca şi cum nu au habar că trebuie să procedeze în felul acesta, ca şi cum au
uitat complet ce trebuie să spună, unde trebuie să meargă, la cine trebuie să apeleze, au uitat că au
relaţii şi se pierd cu firea ori fac o gafă foarte mare care îi va trece în planul secund. În realitate, în
septembrie se confrunta cu probleme pe care nu au dorit să le împărtăşească celorlalţi și care au
început să-i corodeze. Le corodează relaţiile, încrederea în sine şi ajung să pună la îndoială
privilegiile pe care le au, considerând că încă nu ştiu clar dacă au meritat sau nu să obţină ceea ce au
obţinut, însă ceea ce este clar, constituie faptul că atunci când au primit ceea ce au primit, au avut
noroc. Acum nu se mai bazează pe noroc sau dacă se bazează, se precipită sau pierd.
Trecerea lui Venus în casa demnităţii sociale, în Fecioară, înseamnă pentru săgetători o
atenţie exagerată îndreptată spre imaginea publică. În general, aceşti nativi sunt foarte atenţi la cum
sunt percepuţi de ceilalţi ca şi cum trăiesc pentru a fi apreciaţi de anturaj ori succesul lor stă doar în
puterea de înţelegere a celor care formează anturajul ori în cât de uşor sau de corect sunt acceptaţi în
grupul de apartenenţă. De această dată, Venus în opoziţie cu Chiron pe axa Fecioară-Pești îi pune pe
săgetători în postura de a fi dezamăgiţi de viaţa personală și de a căuta alinarea în public.
Săgetătorii care au funcţie, renume, care sunt persoane puternic implicate în viaţa socială ori
care au un statut pe care trebuie să-l întreţină îşi vor găsi anturajul necesar care să-i încarce pozitiv
prin aprecieri sau prin oportunităţile care le sunt îndreptate. Ceilalţi, care le-au stat până acum în
umbră, dacă nu au avut un scop spiritual, adică acela de a diminua imaginea sociala, dar de a creşte
din punct de vedere spiritual, vor avea o lună septembrie încărcată de probleme, de nemulţumiri de
dureri şi în care neglijarea familiei în lunile anterioare o vor plăti foarte scump. Pentru a supravieţui
îşi ascut replicile. Cuvintele devin dure, tăioase, devin foarte critici și consideră că trebuie să-şi
folosească energia pentru avantajul personal. Vor avea avantaj personal în septembrie indiferent de
nivelul social în care activează, indiferent de nivelul de cultură, însă există şi riscul ca aceste
câştiguri spre finalul anului 2014, când Saturn le va intra pe semnul lor, să le plătească scump.
Acum se simt plini de energie, dinamici şi considera că toate situaţiile sociale care vin spre
ei acum primesc rezolvare dacă se implică. Când se implică un săgetător se vede şi asta înseamnă că
s-ar putea ca unii să fie distractivi, alţii să fie teroarea familiei, teroarea grupului, însă prin acţiunile
pe care le fac, vor reuşi să zdruncine un blocaj, vor reuşi să deschidă uşi, iar anturajul, dacă are
priceperea necesară, va reuşi să folosească în avantaj propriu ceea ce reuşeşte să construiască
săgetătorul acum prin implicările sale.
Este de aşteptat ca în furtuna pe care ei o personifică în septembrie să mai şi greşească, iar
greşelile lor nu vor fie văzute de cei din jur sau dacă vor fi văzute vor fi încadrate la categoria erori
minore. Pentru ceilalţi, agitaţia săgetătorului este mană cerească, însă pentru el greşelile pe care le
face înseamnă a arunca mărgăritare la porci sau a risipi o şansă. Urmăresc în septembrie să fie omul
potrivit la locul potrivit şi pe asta se va baza toată agitaţia care îi cuprinde acum. Opoziţia pe care
Venus şi Neptun o împlinesc, apoi opoziţia pe care Venus şi Chiron o împlinesc în această lună îi
constrâng pe săgetători să caute bucurii prin validarea grupului. Dacă succesul material nu
reprezintă un rezultat imediat, al acestor căutări, atunci săgetătorii vor fi tentaţi să se îndrepte către
consolidarea vieţii personale, însă o fac prin autoimpunere, nu prin armonie său echilibru. Lasă de
la ei, îşi impun anumite reguli şi vor să le respecte cu orice preţ, vor avea beneficii măcar din zona
familiei, dacă evenimente sociale nu mai încântă deşi au investit foarte mult în zona aceasta.
Sextilul pe care Lilith şi Capul Dragonului îl împlinesc şi prin care luna neagă reuşeşte sa
medieze tendinţa Nodurilor, înseamnă ipostaze sociale care ar putea să-l schimbe pe săgetător. Dacă
se întoarce prea mult spre trecut el va observa că acesta nu poate fi integrat în prezent, nu poate fi
privit ca o sursă de informaţie pentru ceea ce traversează acum, ci ca un exerciţiu de rememorare
sau ca o motivaţie pentru a porni la atac, informaţiile, moralitatea s-ar putea să nu le folosească şi de
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aici să treacă prin multe contradicţii, în care ba nu le foloseşte trecutul, ba le foloseşte şi să-i
bulverseze pe cei din jur cu informaţii contradictorii care să nu-i ducă nicăieri.
Deviza generală a acestei luni, aceea care este legată de adoptarea unor decizii pentru viaţa
socială, pentru viaţa intimă sau pentru consolidarea discernământului, îi îndeamnă pe săgetători săşi ascundă frumosul pe care nu au putut să-l arate până acum, să investească sau să se implice în alte
activităţi care să le aducă beneficii încadrate în categoria celor minore, după cum apreciază ceilalți.
Când în mijlocul lunii Venus şi Pluton trec printr-un trigon s-ar putea ca săgetătorii să-şi
schimbe această atitudine şi să nu mai considere ca evenimentele care vin spre ei sunt minore sau
superficiale, aşa cum la începutul lunii au considerat că trecutul nu-i ajută la nimic, iar în mijlocul
lunii îşi dau seama că sunt ajutaţi de ceea ce li s-a întâmplat, măcar şi sub formă de reper pentru a
nu cădea pradă inversiunilor sau pentru a nu privi otrava ca medicament.
În 23 septembrie, Pluton revine la mersul direct, după ce în ziua anterioară Marte şi Neptun
şi-au împlinit careul lor. Asta înseamnă că săgetătorii nu se mai simt constrânşi să-şi câştige
existenţa într-un mod impus de conjuncturile sociale, ci oricât de greu ar fi simt că pot să aleagă din
două rele pe cea mai puţin rea, ceea ce este pentru ei confortabil.
Trecerea lui Mercur în Scorpion în 28 septembrie şi apoi a lui Venus în Balanţă, în casa
protectorilor şi prietenilor, în 29 septembrie îi îndeamnă pe săgetători să vorbească mai puţin şi să
simtă mai mult. Spre finalul lunii primesc beneficii şi asta îi va încânta foarte mult, însă va trebui să
dea dovadă de mult discernământ, în sensul că aceste beneficii trebuiesc încadrate în modul adecvat,
nu risipite, conform agitaţie pe care au arătat-o de-a lungul acestei luni.

OCTOMBRIE
Extravaganță. Sunt energici. Risipă. Cer dreptate. Drumurile sunt complicate. Cer căldură
sufletească. Relaţiile de prietenie sunt slăbite de concluzii pripite. Masuri care le solicită gândirea
superioară. Confuzie în evaluări. Teama de lucruri ascunse. Situaţii sociale complicate. Se
confruntă cu o suspectă lipsă de susţinere. A sosit momentul să se ocupe de propria viaţă. Văd
partea bună a lucrurilor.
În intervalul 4-25 octombrie Mercur va fi din nou retrograd şi va avea această deplasare prin
casele a XII-a şi a XI-a. Prin acest mers săgetătorii vor fi în octombrie extravaganţi. Ei se vor simţi
mult mai siguri pe elementele de patrimoniu, pentru că au pe Marte pe semnul lor şi asta înseamnă
curaj inspiraţie, competiţie, iniţiativă, adică multă energie şi când un săgetător are multă energie
întotdeauna se descurcă şi iese cu fruntea sus din orice fel de situaţie. Totuşi, faptul că vor traversa
o perioadă de dificultăţi în ale comunicării, ar putea să reprezinte pentru ei un neajuns, un handicap
sau o greutate legată de picioarele care nu-i mai ascultă, care îi împiedică să alerge atât de repede
cât şi-ar dori.
Pentru unii aceasta greutate s-ar putea să fie o salvare, adică să nu se arunce foarte mult în
evenimente pe care să nu le poate finaliza ori poate nu este momentul potrivit să facă un bine cu
forţa, aşa cum sunt tentaţi în această lună să facă. Lilith se apropie din ce în ce mai mult de cuspida
dintre Fecioară şi Leu şi asta înseamnă că pentru ei atitudinea de sfidare sau de desconsiderare a
unei autorităţi ar putea să ţină loc de încredere în sine. Ei vor confunda în octombrie aceste două
noţiuni şi vor înclina, fără o intenţie clar formulata în sensul acesta, să-i judece pe ceilalţi. Cu cât
refuza mai mult să primească din jur, cu atât vor fi mai risipitori şi îşi vor consuma mai mult energia
pentru a convinge auditoriul de lucrurile de care acesta este de mult timp convins.
Chiar dacă are o casa a XI-a accentuată, chiar dacă Capul Dragonului le trece prin casa
prietenilor şi a iubirii primite, săgetătorii, pentru că au o mare problemă cu cantitatea a ceea ce
dăruiesc, în octombrie vor avea probleme în a accepta, primi sau recunoaşte că au nevoie de ajutor,
dar nu în a primi obiecte sau avantaje, ci au nevoie să fie înţeleşi, iertaţi, acceptaţi, să li se
încălzească sufletul, să li se transmită gânduri bune şi mai ales să li se ofere garanţia că ori de câte
ori vor avea nevoie, există în jurul lor un umăr pe care să-si pună fruntea şi să-i povestească tot ce
are pe suflet. Săgetătorul până nu vărsa ocaua nu se simte bine şi tocmai de aceea are probleme cu
cantitatea a cea ce oferă, dăruieşte sau pune la dispoziţia celorlalţi. Unii săgetători care lucrează în
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această zonă a informaţiilor s-ar putea să impresioneze prin volumul de cunoştinţe, prin ceea ce ştiu,
însă există şi reversul medaliei – cu cât se implica mai mult în viaţa socială cu atât mai rece, mai
neplăcută sau dureroasă este viaţa personală, individualitatea sau confortul familiei. Acum, în
octombrie, retrogradarea lui Mercur îi va face pe aceştia vulnerabili în fața falşilor prieteni. Aceştia
pentru ca săgetătorii au casa a XI-a activată, dar şi pentru ca Lilith din casa gândirii superioare le
slăbeşte puţin judecata, au acum puteri mari asupra lor şi îi folosesc cu mare eficienţă în planurile
pe care le au. Săgetătorii se lasă îndrumaţi, conduşi dacă prin aceste activităţi le este oferită acestora
garanţia că vor avea momentul lor în piesa care este pusă acum în scenă.
Această lună este ultima răbufnire în care săgetătorii să se implice atât de activ, atât de
dinamic şi fără să resimtă greutatea, oboseala sau duritatea în momentul procesului. Se simt epuizaţi
când ziua se încheie, când ar trebui să se odihnească şi când se întind în pat sau pun capul pe perna
îşi dau seama că au dureri peste tot, în tot corpul sau că sunt epuizaţi. A doua zi o iau de la capăt şi
aşa se va întâmpla toată luna. Motivul principal pentru care săgetătorii se implică în astfel de
demersuri tine de gândirea superioară, de ambiţiile pe care aceştia le dezvoltă atunci când vine
vorba de noţiuni, de idei, de standarde de viaţa sau de atingerea performanţei. Ei sunt prin definiţie
performeri şi lasă impresia că succesul poate fi obţinut foarte uşor dacă există interacţiune,
comunicare dacă exista armonie. Chiar dacă nu spun, adesea, săgetători, consideră că toate pot fi
rezolvate dacă exista înţelegere. Aceasta fiind şi una din principalele devize pe care se bazează in
demersurile acestui an.
Trecerea lui Junon în Leu ar putea să le aducă acestora contactul cu străinătatea sau contacte
cu persoane situate pe o treaptă superioară. S-ar putea, pentru că Lilith se află acolo, săgetătorii să
nu recunoască adevăratul nivel al persoanelor cu care interacţionează, însă destinul îi duce acum
spre căi nebănuite spre aceste persoane şi este indicat să accepte recomandările, sfaturile, ajutorul,
din partea acestora pentru că finalul anului când Saturn le va intra pe semnul lor, îi va găsi pe
aceştia epuizaţi sau cu starea de vitalitatea la cotele minime.
Trecerea Soarelui împreună cu Venus pe zodia Scorpion el aduce acestora teama de lucruri
ascunse, de lucruri întunecate, de umezeală sau slăbirea organismului, a corpului din cauza apei sau
anumite probleme de sănătate generate de metabolismul apei. Acesta este momentul când
săgetătorii care activează pe treptele inferioare ale societăţii devin periculoși pentru cei din jur,
pentru ca ei îşi folosesc dorinţa de competiţie într-un mod agresiv, arogant, care sfidează bunul simţ
şi îmbrăţişează prea mult penibilul sau neatenţia. Ei devin periculoşi şi le place această imagine,
neavând nicio problemă în a şi-o menţine pentru ca un săgetător atunci când nu doreşte să spună un
lucru, va lăsa impresia că nu ştie.
Conjuncţiile succesive ale lui Mercur cu Capul Dragonului prin mersul direct, prin mersul
retrograd şi apoi, din nou, prin mersul direct împlinit în 30 octombrie îi aduce pe săgetători ii faţa
unor noţiuni cu care nu lucrează bine. Avem ocazia acum să-i vedem pe săgetători bâlbâindu-se sau
negăsindu-şi cele mai potrivite mijloace pentru a-şi rezolva o problemă.
Finalul lui octombrie ar putea să îi aducă pe aceştia în situaţii destul de complicate pentru ei
în care să guste în egală măsură şi din extaz şi din agonie, adică să vadă că au oportunităţi, au şanse,
au idei, adică să se simtă în stare să le pună în aplicare, dar să nu fie susţinuţi de nimeni. Vorbim
aici despre pericolul de a se izola într-o mare mulţime în care să vorbească cu toată lumea şi să nu
aibă prieteni sau să fie apreciaţi de foarte multe persoane, dar să nu aibă încredere în nimeni şi să
arate lucrul acesta cu mândrie sau poate chiar cu un strop de aroganţă.
Săgetătorii care sunt angrenaţi pe o cale spirituală, care pot privi dincolo de aparența
lucrurilor nu se vor speria de tendinţa finalului de luna octombrie spre interiorizare. Ei vor
considera că în sfârşit a sosit momentul să se ocupe de ei, să-şi recapete forţele, să-şi redobândească
strălucirea sufletească, aceea care îi conferă atât de multă putere între oameni. Aceşti săgetători
superiori nu se vor teme de sancţiune pentru că pot foarte uşor să-şi recunoască o vina, pot fi la fel
de sinceri, de deschişi şi de fermecători, atunci când sunt puşi în fața erorilor pe care le-au săvârşit.
Au însă un talent special de a vedea partea bună a lucrurilor chiar şi atunci când o folosesc numai în
scop propriu. Asta înseamnă că finalul lunii, prin trigonul pe care soarele şi Neptun îl împlinesc îi
ajută pe Săgetători să se simtă bine cu ei înşişi, să nu aibă prea multe mustrări de conştiinţă şi să
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călătorească cu mintea în trecut numai în ipostazele în care au fost puternici, apreciati şi în egală
măsură s-au simţit bine cu toate acestea.

NOIEMBRIE
Li se eliberează drumurile. Probleme de înţelegere sau de acceptare a unui for superior.
Conflicte pe creativitate. Autocritică. Întâmplări riscante care garantează evoluţie rapidă. Sunt
protejaţi. Sunt hrăniţi de frumos. Tulburări de hrănire. Dorinţe complicate. Imaginea socială este
un punct vulnerabil. Tentaţii pe decizii riscante. Complicaţii în administrarea unui fond.
Noiembrie este luna când Lilith îşi schimba semnul, trece din Leu în Fecioară şi eliberează
săgetătorilor casa drumurilor, a gândirii superioare, a înţelegerii şi trece în casa demnităţii sociale.
Faptul că Lilith se află pe cuspida dintre casele a IX-a şi a X-a, ar putea să le aducă acestora
probleme de înţelegere sau probleme de acceptare a unui for superior. În general, o astfel de poziţie
a lui Lilith îi îndeamnă pe oameni să considere că se pot descurca fără un ajutor superior şi implicit,
fără ajutorul lui Dumnezeu. Desconsiderarea unei autorităţi, refuzul binelui absolut, privit ca
unicitatea sau coborând spre oameni prin diferite trepte de manifestare, constituie şi, pentru că îl au
pe Saturn pe casa lucrurilor ascunse, o problema legată de situații care nu le sunt accesibile în mod
direct. În noiembrie, săgetătorii vor avea mici conflicte pe ideea creativităţii, care nu au soluţii, dar
care sunt aduse în discuţie pentru a-i ajuta să-şi redobândească bucuria de a trăi sau bucuria de a
împărtăşi o realizare cu cei din jur. Cu alte cuvinte, au probleme pentru că trebuie să descopere
modestia, lucrurile mici şi această diminuare a forţelor proprii sau adevăratei esenţe a lucrurilor s-ar
putea să-i pună în mare dificultate pe săgetătorii inferior care privesc viaţa numai prin bucuriile
iluzorii sau plăcerile de moment.
Din 2011 încoace, pentru că-l au pe Uranus pe casa iubirii şi plăcerilor, săgetătorul nu
reuşeşte să devină convingător, atunci când îi implică pe ceilalţi în plăcerile proprii şi de fiecare
dată când porneşte pe acest drum sfârşeşte prin a munci mult, iar câştigurile sale trebuie cheltuite
pentru familie pentru cei din jur sau pur şi simplu pentru a-şi întreţine imaginea de care sunt atât de
ataşaţi.
În 11 noiembrie, Mercur trece în Scorpion, de această dată în mers direct, şi îi pune pe
aceştia în faţa unei judecăţi. Nu sunt judecaţi de cei din jur, ci se judecă ei înşişi, considerând că
explozia temperamentală sau dinamismul aratat în lunile anterioare i-au dus spre risipă şi s-au
neglijat şi neocupându-se de sine au pierdut bucurii personale pe care nu se ştie când le vor mai
întâlni.
Careul lui Pluton la Axa
Dragonului care nu se împlineşte
în această lună, dar care devine
din ce în ce mai activ pentru ca
aceşti protagonişti se situează în
fereastra acestui unghi, ar putea să
aducă acestora, tocmai pentru că
Marte trece peste Pluton în
această lună, pierderea unui bun
care să-i schimbe foarte mult. S-ar
putea ca săgetătorii să pornească
în noiembrie o lecţie importantă,
să fie învăţaţi să primească o
informaţie foarte valoroasă ori pur
şi simplu să extragă un înţeles profund dintr-o întâmplare tragică. Nu este puţin lucru să se parcurgă
acest unghi, mai ales că la un moment dat, prin conjuncţia lui Marte cu Pluton, în situaţia în care
Marte este regent karmic de sud, se activează karma plutoniană aceea care îi îndeamnă pe oameni să
evolueze rapid, însă cu riscuri foarte mari. Putem să aducem aici în discuţie şi conflicte la drum,
pierderi provocate de încurcarea drumurilor sau pur şi simplu accidente pe care săgetătorii să le
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traverseze la mari depărtări față de casă. Acest conflict care marchează luna noiembrie înseamnă de
fapt confruntarea cu sine. Dacă aleg să se judece mai puţin aspru, dar în egală măsură nu-şi acorda
circumstanţe atenuante, dar procedează cu ei înşişi aşa cum procedează cu cei din jur, adică scot în
evidenţă calităţile pentru a se hrăni cu ele, nu pentru a anula defectele, ei vor fi în mare parte
protejaţi de aceste evenimente nefericite şi conjunctura care vine din casa a II-a a hrănirii s-ar putea
să se consume sub forma unor ipostaze la care să nu mai ajungă. Cu alte cuvinte, săgetătorii din
aceasta categorie pierd pentru că nu mai obţin un anumit lucru, că nu mai ajung la destinaţie ori că
sunt întorşi din drum şi o mână nevăzută îi protejează de un eşec foarte mare, expunându-i unei
pierderi mai mici.
În 16 noiembrie Venus le va trece pe semnul lor şi dacă se vor ţine de această selecţie a
evenimentelor, dacă vor urmări să vadă numai lucrurile bune, atunci ar putea să se uite mai des în
oglindă şi să le placă ceea ce văd, să adauge tot timpul vestimentaţiei un accesoriu nou, să-şi
schimbe coafură, să-şi schimbe decorul din sufragerie, să se mute într-o altă casă, în aşa fel încât săşi păstreze dragostea pentru frumos, pentru rafinament sau pentru a trăi în armonie cu ceea ce este
în jur. În noiembrie săgetătorii îşi vor consuma multe din rezervele lor pentru a aprofunda această
ideea de frumos, de armonie şi în prima jumătate a lunii, când Marte va fi şi în conflict cu Uranus,
s-ar putea să trezească anumite animozităţi în jur, pe unii s-ar putea chiar să-i enerveze pentru că se
ocupa prea mult de lucrurile care strălucesc doar la suprafaţă. Cei care nu sunt în această zodie, dar
care consulta previziunile astrale, trebuie să ştie că nu sunt superficiali şi nici capricioşi, ci pur şi
simplu această modalitate de supravieţuire, că aşa văd ei îmbrăţişarea frumosului, a binelui, a
armoniei şi poate ar fi cazul ca măcar în parte să le preia exemplu.
Dacă în prima parte a anului, Marte a traversat o conjuncţie cu Capul Dragonului în Balanţa
pe casa prietenilor acum, când vine vorba de hrănire, de muncă de disciplina de seriozitate,
dorinţele lor sunt în conflict cu destinul pe care şi l-au construit până acum. Poate şi această
contradicţie între dorinţă şi direcţiile destinului reprezintă eşecul care îi pândeşte pe săgetători în
noiembrie. Ei trebuie să fie însă atenți, lucizi şi careul pe care Soarele îl împlineşte cu Lilith pe
gradul anaretic din Scorpion ar putea fi în preajma zilei de 21 noiembrie punctul terminus al acestui
ghinion care îi pândeşte. Imediat ce Soarele va trece în semnul lor se vor simţi revigoraţi, parcă le
intră norocul în casa şi sunt mult mai atenţi al lucrurile care ar fi putut să-i compromită. De vreme
ce o au şi pe Venus pe semnul lor din 22 noiembrie, de când Soarele le intră pe zodia lor, săgetătorii
constată că anumite lucruri importante în viaţa lor intimă se schimbă, ei nu mai sunt atât de
vulnerabili şi devin dintr-odată inspiraţi în a evita anumite conjuncturii sau trasee care se pot
finaliza în mod negativ. Aici nu poate fi vorba decât de intuiţie pentru că nimeni din preajmă nu are
în noiembrie vreun interes să-l protejeze pe săgetător. Aici ar putea să fie o altă dezamăgire pe care
săgetătorul să o aibă în noiembrie pentru că s-au implicat mult în a-i ajuta pe ceilalţi şi acum riscă
să fie dezamăgiţi mai mult decât s-ar aştepta.
Trecerea lui Lilith pe casa a X-a înseamnă pentru săgetători un punct destul de vulnerabil. Ei
sunt atenţi la imaginea sociala şi tocmai de aceea nici nu se asociază cu oameni a căror imagine ar
putea să le-o afecteze pe a lor, ci dacă aceştia dispun de o imagine negativă şi prin asocierea cu un
săgetător acesta obţine beneficii poate accepta asemenea implicare. În general, evită situaţiile
ridicole care se pot consuma prin lezarea imaginii, Lilith în Fecioară pe casa a X-a îi loveşte în
imagine şi pot atrage spre ei bârfe, discuţii tendenţioase care să-i ducă la pierderea imaginii sau la
cheltuieli suplimentare pentru a menţine aparenţele.
Este posibil ca în cazul săgetătorilor care sunt mai slabi de îngeri aceste lucruri să vină de la
sine pentru că ştim din alte domenii ca vânătorul este mai curajos cu cât victima este mai fricoasa,
însă Lilith în casă a X-a în fecioară, îi afectează pe toţi săgetătorii, iar pe cei puternici îi lezează
tentându-i cu puterea de a decide. Vor fi prea duri, vor pune accent prea mult pe disciplina pe care
nu o cunosc atâta de bine, vor fi prea riguroşi, prea analitici sau duri cu cei din jur pentru a
compensa o problemă personală legată de încredere sau administrarea unui fond sau pur şi simplu
pentru a recupera ceea ce au pierdut de-a lungul lui 2014. De asemenea, exista şi o categorie de
săgetători care începând cu finalul lui noiembrie se vor răzbuna pe toţi cei care în primele 20 de zile
ale acestei luni nu le-au oferit un umăr pentru ca aceştia să-şi plângă necazul. Motivând că sunt
dezamăgiţi vor declanșa împotriva lor o adevărat cruciadă.
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DECEMBRIE
Schimbări. Interes pentru salvarea aparenţelor. Îşi protejează integritatea. Se confruntă cu
o problemă mai veche. Ultimatum pe anumite lecţii de viaţă. Se grăbesc şi nu au cum să înveţe
totul. Idealismul îi transformă în vedete. Îşi neagă defectele. Sunt îndemnaţi către credinţă. Invitaţie
la realism. Insatisfacţii ce sunt trecute uşor cu vederea.
Seria schimbărilor nu s-a modificat pentru ca ultima lună a anului aduce trecerea lui Saturn
în semnul lor unde va sta câteva luni apoi, prin retrogradare, va reveni în scorpion şi tot anul 2014
se va plimba pe cuspida dintre Scorpion şi Săgetător. Până în 23 decembrie când Saturn va intra pe
semnul lor au de parcurs şi alte evenimente printre care ingresul lui Marte pe Săgetător pe casa
drumurilor scurte şi a educaţiei primare care le va aduce acestora o curiozitate neobişnuită, interes
pentru a studia, atenţia în a surprinde detalii din viaţa socială, din comportamentul celor pe care-i au
în preajmă şi acumularea de informaţii care le vor folosi pe mai târziu. O au acum pe Lilith pe casa
imaginii publice şi în această lună se pare că săgetătorii sunt interesaţi de cum să se prezinte pentru
a nu fi vulnerabili, pentru a nu se compromite. Deocamdată nu se consumă niciun eveniment de
această factură, însă fiind firi intuitive se comporta ca și cum o mână a destinului îi pune pe un
anumit traseu şi trebuie să aibă grijă să calce pe urmele lăsate de alţi oameni, nu pe florile care sunt
plantate printre acestea.
Decembrie este o lună de consum, iar săgetătorii vor avea mult de învăţat şi la capitolul
comportare. Ei au pretenţia ca se comportă foarte bine, că sunt impecabili atunci când
interacţionează însă ei nu fac altceva decât să ducă relaţia într-o zonă a convenienţelor sau a
comportamentului cunoscut. Le plac surprizele pentru că sunt optimiști, spontani, însă nu le place să
participe la schimbări neobişnuite de situaţii. În decembrie, însă şi săgetătorii ca şi celelalte zodii au
parte de o răsturnare de situaţie prin faptul că roata se întoarce observăm ca săgetătorilor le este
adusă spre soluţionarea o problemă cu care s-au confruntat la începutul anului şi pe care nu au putut
să o rezolve. Această problemă este legată de raporturile sociale pe care o jumătate de an le-au avut
cu o autoritate, cu o persoană care a dorit să domine un săgetător sau care l-a avut subaltern, cu o
persoană pe care săgetătorul a considerat-o colaborator şi care l-a dezamăgit. Acum această
persoană se întoarce din nou asemenea criminalului la locul faptei şi va fi pus în dificultate.
În 8 decembrie guvernatorul lor va intra în mers retrograd pe casa a IX-a şi s-ar putea să se
răzgândească să nu mai plece în vacanţe, să amâne deplasări importante ori să-şi schimbe planul
ideilor. Nu mai doresc să se deplaseze sau nu mai doresc să gândească în felul acesta despre cei din
jur, nu mai vor să-i ajute pentru că vor considera că, dacă acum, când exista din partea celor din jur
un interes în sensul acesta, nu învaţă ceea ce le lipseşte, nu vor mai avea timp în anul următor să
facă acest lucru. De asemenea, aşa cum indicam anterior, această informaţie nu poate veni decât pe
cale intuitivă, iar intuiţia dacă este folosită în scop egoist, atunci va fi limitată doar la nivelul
avantajelor materiale. Folosind o intuiţie atât de specială cum este aceea pe care Jupiter o
predispune acum pentru că se apropie de cuspida dintre Leu şi Fecioară înseamnă a compromite o
şansă şi a-i încuraja pe săgetători să-şi însuşească la modul egoist un bun care ar trebui folosit de
toţi, de comunitate. De aici şi confuzia, pentru că se grăbesc, nu au timp să înveţe totul, nu au
răbdare să consulte toate informaţiile, nu vor să se implice în tot dinamismul social, nu vor să se
consume în activităţile care cer efort mare, rutina sau simţul detaliului şi atunci, fugind de acestea,
vor căuta câştigul uşor. De această dată câştigul uşor îi duce la lezarea imaginii, iar ei trebuie să ştie
clar acest lucru pentru că imaginea socială înseamnă şi afectarea zonei emoţionale, a iubirii care
este acum destul de tulburată, de răvăşită, de nesigură din 2011 încoace de când Uranus a trecut pe
Berbec.
Dacă în această perioadă săgetătorii se preocupă de religie, de spiritualitate, dar nu la modul
superficial, ci să aplice lucruri pe care le consultă din aproape în aproape, atunci au rezolvat o mare
parte din coborârea vibraţiilor ori din îndreptarea atenţiei către lucruri exclusiv materialiste.
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Există şi săgetători care sunt foarte idealiști; aceştia vor fi vedetele lunii decembrie. Ei vor
spera că dragostea lor se află peste hotare şi vor porni în căutarea ei. În general săgetătorul
călătoreşte mult sau are nevoie de mişcare pentru că se alfa tot timpul în căutarea satisfacţiei, a
mulţumirii sau a ceea ce îl împlineşte; el trebuie să ştie însă că optimismul şi energia sa pozitivă se
construieşte în direcţia aceasta printr-un compromis. Îşi neagă nemulţumirile, durerea, urâţenia
sufletească dacă ea există sau imperfecţiunile pentru a se prezenta impecabil în faţa celorlalţi. Acest
lucru creează adevărate opere de arta prin opere literare de excepţie sau prin înfrumuseţarea,
rafinarea propriei înfăţişări. Îndemnul către credinţă, către valorile spirituale este acum unul foarte
serios şi ar trebuie să-i îndeamnă pe săgetători să-şi cultive obiceiuri sănătoase şi în această direcţie.
Ei ştiu şi sunt puţini săgetători care împărtăşesc şi celorlalţi acest lucru ca luna decembrie îi duce în
faţa unui impas. Nu ştiu ce să mai creadă. Pun la îndoială chiar şi lucrurile pe care le spun pentru că
ştiu foarte bine ca acest compromis, pentru a salva aparenţele, este unul foarte real şi ocupându-se
mult de acest aspect de-a lungul lui 2014 se simt acum devitalizaţi, obosiţi sau unii dintre ei chiar
îmbătrâniţi.
În decembrie săgetătorii trebuie să pună degetul pe rană, să nu aibă aşteptări nerealiste de la
ceilalţi, dar mai ales să nu aibă aşteptări nerealiste de la ei înşişi. Trebuie să se întoarcă spre suflet
acolo unde lucrurile neşlefuite, nerafinate au fost lăsate în părăsire şi să facă puţină ordine chiar
dacă nu produc schimbări esenţiale măcar să le aşeze în raft, să le şteargă praful şi să facă un scurt
inventar al acestora. Cei care nu fac acest lucru vor fi lezaţi pentru că au ghinionul de a trage spre ei
oameni care să-i rănească uşor. Asta se întâmplă pentru că devin victimele propriilor orgolii și
fugind tot timpul de interiorul pe care-l neglijează, de lucrurile nerafinate, nefinisate de acolo devin
şi mai orgolioşi şi mai încrâncenaţi pe viaţa si mai agresivi, poate chiar aroganţi sau se transformă
în personaje care sfidează orice moralitate pentru a sfida aparenţele, pentru a străluci sau pentru a
vinde celorlalţi iluzii ambalate frumos.
Şi pentru că sunt maeştri la a salva aparenţele, ei vor pune toate aceste probleme personale
pe seama comunităţii, pe seama celorlalţi, pe seama vremurilor sau vor numi punctual câteva
persoane pe care să le facă răspunzătoare de tot ceea ce li se întâmplă lor. Nu au nicio problemă în
a-i învinui pe nedrept pe ceilalți şi, în 26 decembrie, când Mercur şi Axa Dragonului vor fi în careu,
săgetătorii vor trece printr-un moment de cumpăna în care să considere că au pierdut o mare parte
din realizările pe care le-au comportat până acum din cauza celorlalți. Acest careu, în cazul celor
care sunt bine intenţionaţi, va lua înfăţişarea unei insatisfacţii pe care o vor trece uşor cu vederea
sau pe care o vor pune pe seama unui film cu care şi-au pierdut vremea, pe seama unei cărţi pe care
nu au mai avut răbdare să o termine sau pe seama unei vizite care nu a decurs aşa cum au
programat. În decembrie săgetătorii au nevoie de viaţa spirituală, să se implice în acest sector al
vieţii şi doar atât le trebuie pentru a înclina balanţa în favoarea lor. Doar atât le trebuie pentru a fi
ţinuţi departe de indecențe, de vulgaritate, de insatisfacţii sau decizii păguboase.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

489

CAPRICORN
MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI

ANA ASLAN
(1/12 ianuarie 1897 – 20 mai 1988)
Pionier al gerontologiei medicale pe plan mondial
Ana Aslan (1897-1988, n. Brăila) a
urmat cursurile Facultăţii de Medicină din
București (1915-1922). A fost profesor titular de
clinică medicală a Facultății de Medicină din
Timișoara (1945-1949), șef de secție la
Institutul de Endocrinologie din
București (1949-1952), iar din
1952 director al Institutului de
Geriatrie. Numărându-se printre
pionierii gerontologiei medicale
mondiale.
Ana Aslan s-a preocupat
de gerontologia socială, indicând
măsuri organizatorice privind
crearea unui sistem de stimulare a
activităţilor specifice vârstei a
treia. Dr. Ana Aslan a fost cea
care a intuit și descoperit acțiuni
terapeutice de tip biotrofic ale
procainei prin tratament de lungă
durată în doze mici, cu rol curativ
și profilactic. Gerovitalul H3, produs biotrofic
original românesc şi, în acelast timp, primul
medicament creat anume să întârzie procesul de
îmbătrânire, a fost elaborat între anii 1946 și
1956, de Prof. Dr. Ana Aslan și școala să după
numeroase cercetări clinice și experimentale.
Rezultatele acestui studiu fac obiectul
lucrării Novocaina - factor eutrofic şi întineritor
publicată împreuna cu Prof. C. I. Parhon în
1955. Deşi întâmpinata cu scepticism, teoria
Prof. Ana Aslan îşi va dovedi peste ani
autenticitatea. Începe o muncă asiduă alături de
farmacista Elena Polovrageanu ale cărei
rezultate constau în apariţia medicamentului
Gerovital H3, medicament gerontologic prin
intervenţia să în mecanismele de îmbătrânire la
nivel molecular şi geriatric datorită intervenţiei
sale în bolile cronice degenerative ale vârstei a
treia. Un an mai târziu, în 1956, Gerovitalul este
prezentat pentru prima dată lumii medicale
internaţionale la Congresul Therapiewoche de la
Karlsruhe şi apoi la Congresul European de
Gerontologie de la Basel. Din acest moment,
cercetările româneşti în domeniu se impun pe
plan internaţional şi generează şi o serie de
cercetări de testare şi comparaţie cu produse
similare din farmacopeea mondială.

În 1960 Prof. Ana Aslan începe
experimentarea unui nou produs care conţine, pe
lângă procaina, şi un factor activator şi
antiaterogen - Aslavital.
Peste 34 de ani, în 1985, Prof. Ana
Aslan publică în Romanian Journal of
Gerontology and Geriatrics lucrarea
Tehnică şi acţiunea tratamentului cu
Gerovital H3. Precizări după 34 ani
de folosire. Lucrarea efectuată o
sinteză a cercetărilor efectuate în
perioada efectuată de grupul condus
de Prof. Ana Aslan şi în acelaşi
timp semnalează şi faptul că, în
urma recunoaşterii pe plan mondial
a eficienţei Gerovitalului, au fost
iniţiate studii care au confirmat
rezultatele cercetărilor romaneşti şi,
în acelaşi timp, superioritatea
produsului românesc comparativ cu
produse similare din farmacopeea
mondială.
Aspectele
clinice
caracteristice tratamentului cu procaina la
pacienţii de vârsta a treia se referă la faptul că la
aceştia se manifestă reducerea stărilor depresive
şi a anxietăţii, dorinţa de a trăi, creşterea
capacităţilor fizice şi intelectuale, mai ales
îmbunătăţirea
memoriei,
îmbunătăţirea
funcţională a analizorilor auditiv, optic şi
olfactiv, îmbunătăţirea aspectului pielii şi
părului, scăderea intensităţii petelor şenile şi a
keratozei, creşterea tonusului muscular şi a
mobilităţii articulare, creşterea şi repigmentarea
părului, normalizarea presiunii arteriale.
Toate aceste observaţii clinice au fost
verificate experimental. S-a constatat, astfel,
ca Gerovitalul H3 are acţiune stimulatoare
asupra proceselor de regenerare la nivelul
ţesutului hepatic, a mucoasei gastrice şi a
măduvei osoase. De asemenea, sub acţiunea
Gerovitalului H3 se produce şi regenerarea
fiziologică şi morfologică a muşchiului striat şi
a nervilor periferici. Studiile asupra distrofiei
nervoase au demonstrat eficienta superioară a
tratamentului aplicat înaintea producerii
distrofiei, fapt ce pledează pentru utilizarea
profilactică a medicamentului. Aceasta utilizare
în scopuri profilactice a tratamentului cu
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Gerovital H3 a stat la baza cercetărilor
întreprinse sub conducerea prof. Ana Aslan în
domeniul gerontologiei sociale.
În cadrul Institutului de geriatrie a fost
înfiinţată o secţie al cărui domeniu de activitate
îl constituie procesul de îmbătrânire sub aspect
medico-social,
economic,
psihologic,
demografic, ecologic şi cultural. Acţiunea de
gerontoprofilaxie s-a desfăşurat la nivel naţional
şi a permis dezvoltarea unor cercetări
multidisciplinare
(medicină,
psihologie,
sociologie, economie etc). Studiul longevităţii
umane, studiul intergenerational referitor la
imaginea socială a vârstnicilor, studiul
îmbătrânirii demografice - sunt numai câteva
aspecte care au arătat că cercetările
fundamentale şi aplicative ale gerontologiei
sociale devin tot mai actuale şi necesare. Pe
baza acestora, în 1997 Institutul Naţional de
Geriatrie şi Gerontologie a elaborat un Program
Naţional pentru asistenţă medico-socială a
populaţiei vârstnice din România.
Rezultatele studiilor grupului de medici
şi cercetători condus de Prof. Ana Aslan au fost
publicate
în
reviste
de
recunoaştere
internaţională (Therapeutische Umschau, Revue
Française de Gérontologie, Journal of
Gerontology,
Journal
Pharmacological
Experimental Therapy) sau au făcut obiectul
unor comunicări prezentate în cadrul unor
manifestări
ştiinţifice
internaţionale
(Symposium on Theoretical Aspects of Aging,
Mi ami, UŞA, 4 th Internaţional Symposium of
Basic Research în Gerontology, Varnerg,
Suedia, 10 th Internaţional Congress of
Gerontology, Ierusalim, Israel, VI th
Internaţional
Congress
of
Gerontology,
Copenhaga, Danemarca, XI The Internaţional
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Congress of Gerontology, Tokio, Japonia). De
asemenea, au apărut sub forma unor tratate
publicate de edituri de prestigiu din străinătate
(Columbia University Press - New York,
Editorial NBP - Buenos Aires, Consultants
Bureau Inc. - New York). Imensa munca de
medic şi cercetător a Prof. Ana Aslan, ca şi a
întregului grup aflat sub competenţa sa
conducere, a fost unanim apreciată pe plan
internaţional şi recunoscută ca o prioritate
româneasca
incontestabilă.
Organizaţia
Mondială a Sănătăţii, Academia de Ştiinţe din
New York, Academia Tiberina - Italia, Uniunea
Mondială de Medicină Profilactică şi Higiena
Socială - Austria, Consiliul Mondial pentru
problemele urgentei - Olanda, Societatea
Americană de gerontologie, Confederaţia
Societăţilor de Gerontologie din ţările altine Spania, sunt numai câteva dintre organizaţiile
mondiale de prestigiu dintre membrii cărora a
făcut parte şi Prof. Ana Aslan.
Numeroase distincţii internaţionale Meritto della republica Italiană, Cavaler al noii
Europe - Italia, Cavaler al Ordinului de Malta Franţa, Comandor al Ordinului Orange Nassau Olanda, dama di Collare del Santo Graal Franţa, Citizenship Internaţional Award –
Filipine, premiul şi Medalia Léon Bernard
decernate de OMS pentru contribuţii
excepţionale în domeniul medicinii sociale şi
geriatriei, premiul Fundaţiei Franzheim
Franzheim Buckminster Fuller Synergy Trust –
distincţie acordată pentru activitatea ştiinţifică
în serviciul sănătăţii publice - sunt numai câteva
dintre recunoaşterile internaţionale ale unei
activităţi prodigioase puse în slujba sănătăţii.
Sursa:http://www.ana-aslan.ro/#!istoric/cc65

IOAN PETRU CULIANU
(5 ianuarie 1950 – 21 mai 1991)
Cărturar de geniu născut la Iasi, victimă a unui asasinat neelucidat
Ioan Petru Culianu a
absolvit iniţial secţia de
italianã a Facultăţii de Limbi
Romanice,
Clasice
şi
Orientale a Universităţii din
Bucureşti. Reuşeşte sã plece,
în iulie 1972, la cursurile de
varã de la Perugia, Italia,
unde va solicita azil politic.
Vorbea fluent şase limbi.
A
descoperit
Occidentul altfel decât cum îl
aflase
în
cărţi,
adicã
secularizat şi invadat de nihilism, cum cugeta în
Religie şi putere. Pe acest drum, pe care şi l-a

dorit mai mult ca orice, au
existat dorinţa de a se
cãlugãri într-o mânãstire
din Appia, lunile petrecute
în lagãrul de refugiaţi din
La Latină, dupã ce i se
terminase
bursa,
o
încercare de sinucidere şi,
dintr-o datã, succesul la
concursul, dat de acest
strãin
necunoscut
şi
neexperimentat,
pentru
postul de asistent al
marelui Ugo Bianchi, profesorul de istoria
religiilor de la „Università Cattolica del Sacro
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Cuore” din Milano. Aici, între 1973 - 1976 îşi
alege ca arie principalã de cercetare istoria
creştinismului timpuriu şi a dualismului religios.
Se va stabili apoi în Olanda, în 1976 şi,
ulterior, în SUA în 1986, chemat întâi
ca visiting professor, apoi ca profesor titular la
Divinity School, Universitatea din Chicago. A
fost un prieten şi discipol al lui Mircea Eliade.
Doctorat de Stat la Sorbona (Paris IV) în
ianuarie 1987, cu teza Recherches sur leş
dualismes d'Occident. Analyse de leurs
principaux mythes, sub conducerea profesorului
Michel Meslin.
Specializat în gnosticism, creştinism
timpuriu, istoria şi cultura Renaşterii, este
autorul unor cărţi de mare rãsunet, scrise în
francezã, englezã sau italianã şi cu ediţii în toate
limbile de circulaţie ale lumii, cum ar fi: Eros et
magie à la Renaissance. 1984, Dictionnaire des
religions 1990, The Tree of Gnosis: Gnostic
Mythology from Early Christianity to Modern
Nihilism 1992 sau Ouţ of this World.
Otherworldly Journeys from Gilgamesh to
Albert Einstein 1991.
Pânã la moartea sa, reuşise sã înveţe
perfect 8 limbi. Avea statutul paradoxal de om
de ştiinţă şi clarvãzãtor, practicant al mai multor
tehnici de divinaţie, care le spunea studenţilor
cã „totul e în minte”. Ioan Petru Culianu era
întotdeauna presat de timp şi se temea cã
iroseşte prea mult timp, spunându-le celorlalţi
cã va muri tânãr. Ca şi omul de ştiinţă, scriitorul
nu rezista ispitei de a citi viitorul. Iar viitorul
României, tara pe care o pãrãsise în secret, fãrã
mãcar a-şi anunţa familia de la Iaşi, îl prezisese
în 1986, într-o povestire SF pe care puţini au
luat-o în seamã: „Intervenţia zorabilor în
Jormania ”, o farsã ce anticipeazã nu doar
evenimentele din decembrie, ci şi desfăşurarea
şi efectele lor.
Implicare civicã
Ioan Petru Culianu a fost un critic foarte
dur şi lucid al regimului politic comunist
(înainte de decembrie 1989). Atacã virulent
regimul neocomunist al lui Ion Iliescu (dupã
revoluţie, pe care o considera, de fapt, o loviturã
de stat pusã la cale în primul rând de K.G.B.,
care i-a sprijinit pe beneficiarii ei ulteriori).
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Acuzã lipsa de responsabilitate, solidaritate şi
civism a poporului român şi mai cu seamă a
intelectualilor din tarã. Acuzã în numeroase
articole, publicate în 1989 şi 1990 în
sãptãmânalul „Lumea liberă româneascã” din
New York (adunate postum în volumul Pãcatul
împotriva spiritului), lipsa de valori morale a
culturii române.
Asasinare
A fost asasinat la 21 mai 1991, la
Chicago, în plinã forţă creatoare, în clãdirea
Universităţii din Chicago. Crima nu a fost
elucidatã.
Înainte de asasinare primise scrisori de
ameninţare cu moartea; ameninţările se
intensificaserã în urma publicãrii unui interviu
incendiar în Revista 22 din 5 aprilie 1991, ca şi
în urma vizitei la Chicago a fostului suveran al
României, Regele Mihai I, şi a familiei regale,
în aprilie 1991. Pe fondul unei puternice
campanii antiregaliste care se desfăşura în
România, Ioan Petru Culianu a militat pentru o
schimbare de regim, pentru revenirea Regelui în
tarã.
Existã însã o pistã mai interesantã:
Culianu era expert în cabala, magie şi ritualurile
sectelor. Unii au spus cã susţinători fanatici ai
unor grupãri secrete i-au curmat viaţa.
Jurnalistul american Ted Anton: „Este clar cã
ceva anume în scrierile lui Culianu sfida
raţionalul. Cumva a convins pe cineva cã
reprezintã un pericol. Culianu a crezut
întotdeauna cã un scriitor, atunci când
manipuleazã cuvintele, manipuleazã şi lumea
întreagã. Era un învăţat care, dacã iubea ceva,
iubea puterea creativã a gândirii mistice, pe care
o considera pierdutã în lumea modernã. Plãnuia
sã publice o Enciclopedie a Magicului dupã
modelul Istoriei Religiilor a lui Mircea Eliade.
Poate cã cineva nu dorea ca aceastã carte sã
vadã lumina tiparului.” Anthony Yu, prieten şi
coleg al dispãrutului, îi spunea aceluiaşi
jurnalist: „Locul crimei este semnificativ din
punct de vedere ritual. Toaleta este un loc care
implicã umilire simbolicã şi fizicã, murdãrire,
impuritate; este cel mai profan loc în care să-ţi
sfârşeşti viaţa. De fapt, m-am întrebat adesea
dacã nu a fost un omor religios”.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

492

Complicaţii. Efort. Greutate în menţinerea imaginii sociale. Înfruntă duşmanii. Ideile devin
mijloace de exprimare a forţei. Îşi selectează cercul de prieteni. Au nevoie de înţelegere. Apel la
moralitate pentru a ieşi din încurcătură. Raporturi încordate cu anturajul. Răspunderi
suplimentare faţă de familie. Pune în pământ o sămânţă şi în a doua parte a anului 2016 îi vor veni
primele beneficii. Îşi ies din fire. Caută armonie între viaţa socială şi cea personală. Împliniri ale
unor demersuri mai vechi. Devin ţinta unor scandaluri sau agresiuni pe care le vor înfrunta prin
indiferenţă.
2014 este un an destul de complicat şi anevoios pentru capricorni şi pentru că le aduce, în
prima jumătate a sa, un tranzit lung şi obositor al lui Marte în casa imaginii sociale. Lucrează prea
mult pentru a şlefui impresiile celorlalţi sau pentru a menţine un statut pe care l-a obţinut cu greu în
anii din urmă. Pe această greutate pe care au resimţit-o atunci când vine vorba despre imaginea
socială sau chiar despre profesie, capricornii o resimt din 2008 încoace pentru că Pluton le trece pe
semnul lor. 2014 este un an complicat, în special primele trei luni, pentru ca Lilith se află în
continuare pe casa parteneriatelor şi le aduce acestora dificultăţi în a fi înţeleși în familie sau
neputinţă în a-şi găsi liniştea în cuplurile pe care şi le-au format sau în asocierile în care au investit
atât de mult.
De asemenea, 2014 este marcant şi pentru că, în a doua sa parte, Jupiter va trece de pe casa a
VII-a pe casa a VIII-a, adică din casa în care îşi înfruntă duşmanii prin replici spuse într-un mod
adecvat, la momentul potrivit sau construite în aşa fel încât din puţine cuvinte să se înţeleagă mult,
într-o casă în care se afla la cheremul celorlalţi. Capricornii nu vor resimţi cu mare bucurie că
Jupiter le intră în casă a VIII-a pentru că vor fi îndemnaţi să se gândească de mai multe ori în a face
un lucru în situaţia în care, începând cu a doua parte a lui 2013 prin tranzitul lui Jupiter prin casă
parteneriatelor, se obişnuise deja cu ideea că multe se simplifică dacă spun ce gândesc în momentul
în care le vine această idee. Pe de o parte această idee constituie un beneficiu pentru că niciodată nu
strică omului să se gândească de mai multe ori înainte de a spune sau a face ceva. Pe de altă parte
însă ei devin şi privilegiaţi ai sorţii dintr-un punct de vedere care s-ar putea să le convină. Jupiter în
casa a VIII-a îi transformă pe aceştia în administratori ai unui fond care nu le aparţine, dar care,
dacă depăşesc anumite teste de încredere, de confidenţialitate sau de eficienţă, să le parvină.
În continuare îl au pe Saturn pe casa prietenilor şi, prin această limbă despicată, prin replici
dure sau prin faptul că nu mai doresc să le controleze atât de bine, să-şi coordoneze sentimentele, ci
le lasă în voia lor, au tendinţa să-şi selecteze cercul de prieteni şi să se bucure cu faptul că este mai
bine să aibă puţini oameni în jur, dar de încredere, decât mai mulţi şi în momente dificile să nu se
bazeze pe ei. Casa parteneriatelor, casa profesiei şi cea a prietenilor sunt punctele vulnerabile ale
capricornilor în acest an însă acestora li se va adăugă şi casa a VIII-a, pornind din martie prin faptul
că vor fi tentaţi să facă o greşeală imensă, să îmbrăţişeze o inversiune faţă de lucrurile pe care le-au
făcut până acum sau să se lase în voia unor sentimente confuze, iar din iulie încolo aceste
complicații să se localizeze pe sectorul în care li se cere administrarea unui fond care nu le aparţine.
De asemenea, există şi o altă implicare, aceea a casei a IX-a, a gândirii superioare, care va fi lezată
spre finalul lui 2014 când Lilith va intra în Fecioară. Mai există o componentă care nu se încadrează
în specificul lui 2014, dar care se consumă în spaţiul acestuia – este vorba despre intrarea lui Saturn
în Săgetător, pe casa a XII-a a capricornilor.
Capricornii sunt avertizaţi ca, în tot acest complex de factori, să privească lumea cu mai
multă înţelegere, cu simț practic, să acţioneze în conformitate cu regulile morale care au fost
probate în timp, să nu se lase luaţi de val şi, mai ales, să nu-şi sacrifice prietenii de dragul profesiei.
Mulţi capricorni vor fi tentaţi să facă acum prea multe compromisuri şi le este recomandat să nu
procedeze în felul acesta pentru că astfel îşi lezează casa educaţiei primare şi asta înseamnă că nu
vor învăţa nimic din toate acestea, urmând ca spre finalul anului, când Lilith va intra în Fecioară, să
primească replici dure din partea acestora şi să nu le fie pe plac.
Daca lunăm în calcul că nativii acestei zodii sunt foarte ambiţioşi, ca nu accepta poziţii
secunde, fiind tentați să sacrifice lucrurile prea valoroase pentru ceilalţi de dragul profesiei sau
imagini sociale, atunci putem să indicăm că 2014 va fi încărcat de răspundere, de consum sufletesc
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şi de schimbări în segmentul familiei. Capricornii care apreciază sentimentul, care vor să-şi
construiască o familie sau care vor să-şi mărească numărul membrilor familiei au din 2011 încoace
parte de evenimente fericite. Uranus în casa a IV-a le aduce schimbări care să îi înnobileze.
Capricornii din cealaltă categorie au parte de schimbări care le justifică acea latură a personalităţii
care îmbrăţişează prea uşor compromisul. Pentru că sunt împărţiţi în aceste două categorii,
auditoriul trebuie întâi să analizeze ce fel de capricorn are în preajmă pentru a înţelege ce este
dispus să facă pentru grupul de apartenenţa sau dacă persoana respectivă, făcând parte din anturaj,
riscă să fie expulzata din cercul de prieteni al capricornului ori să fie folosită pentru imaginea sa
socială.
Marea confuzie a capricornilor în 2014 este aceea că trebuie să primească mai multă atenţie
din jur sau mai multe beneficii. Dacă judecăm după faptul că o mare parte din planetele cu
deplasare lentă se află în emisfera estică a cerului lor, capricornii sunt avertizaţi să nu se lase pradă
acestei idei superficiale şi să privească anul 2014 cu multă seriozitate şi răspundere, aşa cum poate
foarte bine să facă, pentru că, în realitate, acesta este anul în care pun în pământ o sămânţă şi peste
timp, în special când careul dintre Uranus şi Pluton se va slăbi, începând cu a doua parte a lui 2016,
să primească primele beneficii. Deocamdată, investesc, se stresează, sunt îngrijoraţi pentru
stabilitatea lor emoţională sau pentru faptul că s-ar putea să fie strămutaţi sau loviţi prea mult în
sentimentele pe care nu doresc să le împărtăşească sau care le sunt observate sau constatate
accidental de cei din preajmă.
Careul care este în continuare activ între Pluton şi Uranus îi determină pe capricorni să aibă
în 2014 anumite ieşiri care să nu facă cinste firii lor pacifiste, dar nici familiei pe care au încercat
să o protejeze. Iarăşi aducem în discuţie cele două tipuri de temperament, cele două categorii de
capricorni. Dacă avem de-a face cu capricorni care au investit în familie, atunci ieşirile vor fi
primite cu mult regret şi acest regret va trebui împărtăşit, va trebui spus celorlalţi pentru că-i va
coroda foarte mult. Sentimentul de culpă îi va zdruncina atât de mult încât vor fi pe punctul de a-şi
pierde obiectivitatea. Ceilalţi care nu pun preţ pe valorile spirituale, ci doar pe gradul de satisfacţie,
vor considera că refuzul pe care-l primesc din partea societăţii ar putea reprezenta indiciul că devin
prea afectivi cu ceilalţi, că se ataşează, că investesc sentimente în relaţiile cu cei cu care se întâlnesc
mai des şi ar fi cazul să facă din nou o schimbare, adică să se despartă şi de aceştia.
Indiferent de categoria socială, 2014 este pentru capricorni un an în care înţeleg că sunt
încercaţi pe imaginea socială. Va fi greu să găsească armonia între viața intimă şi cea socială pentru
că li se cere stabilitate în sentimente şi mai puţine sacrificii pentru imaginea socială. Ce trebuie să
câştige şi este solid, va veni de la sine. Ceea ce nu este solid pentru viitor trebuie lăsat să-şi urmeze
cursul transformării, pentru că din martie încolo, Capul Dragonului, intrând pe casa a X-a, a
imaginii sociale, le aduce acestora lucrurile pe care le-au intenţionat în anii anteriori, dar pe care nu
le-au primit tocmai pentru că, folosindu-se de judecata lor, s-au îndreptat tot timpul către alte lucruri
pe care le-au considerat în momentul acela importante.
Pentru cei care lucrează cu energia sau care
sunt angrenaţi într-un proces de cercetare spirituală
lipsurile lui 2014 constituie ipostaza în care
capricornului îi sunt eliberate anumite zone ale vieţii
de greutăţi pe care şi le-a atribuit singur pentru a fi
înlocuite de adevăratele beneficii. Vor avea parte în
2014 de anumite ipostaze cu adevărat speciale, care
vin din cumulul care se realizează prin tranzitul lui
Jupiter prin casa a VIII-a şi trecerea Capului
Dragonului prin casa imaginii sociale, casa a X-a.
Dacă înţeleg că 2014 este un an în care pun în pământ o sămânţă, atunci finalul anului, când Saturn
le va trece pe casa lucrurilor ascunse, nu se vor mai teme de faptul că duşmanii vor trece într-un
plan secund şi vor activa acolo mult mai puternic. Nu se vor mai teme că vor fi ţinta unor agresiuni
sau a scandalurilor, ci vor avea încredere că au deja pus deoparte lucrurile bune şi cu adevărat
valoroase pentru ei. Restul nu mai contează.
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IANUARIE
Dialog. Fac apel la viziunea de ansamblu. Sunt îndemnaţi să ierte. Dezorientare. Dificultate
în a transfera un mesaj. Primesc etichete. Se simt vulnerabili. Se interiorizează. Devin puternici
prin informaţie. Separare de bine. Resemnare. Se preocupă mult de profesie, meserie, pasiuni.
Ignoră natura adevărată a problemelor. Sancţionează neseriozitatea celorlalţi. Duel.
În luna ianuarie capricornii vor fi tentaţi să ia lucrurile în uşor. Chiar din prima zi Junon va
trece în Peşti pe casa comunicării şi vor prefera să se aşeze la masa tratativelor, decât să-şi asume
răspunderea unui plan personal, decât să se pună pe lucru pentru că, în realitate, se tem de
dezamăgire. Ianuarie, a cărei deviză este liberate de expresie în relaţii va fi marcată pentru
capricorni de intrarea acestui asteroid într-o zodie care-i îndeamnă spre viziune de ansamblu. Fiind
poziţionată în casa comunicării, s-ar putea ca această viziune de ansamblu să se răsfrângă asupra
comunităţii, asupra celor din jur, cu o anume presiune. Dacă judecăm după faptul că în 3 ianuarie
Mercur şi Jupiter îşi vor împlini opoziţia lor, urmând ca, apoi, Mercur să se grăbească şi să
părăsească semnul lor, intrând pe 12 ianuarie în Vărsător, înţelegem că această viziune de ansamblu
este integrată de capricorni în viaţa proprie printr-o problemă. Sunt îndemnaţi să ia în considerare
un lucru mărunt, neplăcut pe care-l constată sau de faptul că acum văd pentru prima dată o situaţie
neplăcută care este prezentă în vieţile lor de mult timp. Pentru unii capricorni asta înseamnă
descoperirea unei puteri personale, alţii se întâlnesc cu anumite ipostaze neplăcute ale trecutului
care îi îndeamnă să ierte. Indiferent în ce categorie socială sunt, faptul că pe 3 ianuarie Mercur se
află în opoziţie cu Jupiter apoi, pe 6 ianuarie, Soarele şi Jupiter trec în acelaşi unghi, înseamnă
pentru capricorni un moment de dezorientare, de neîncredere în forţele proprii sau ipostază în care
anturajul îi opune rezistenţă şi îi neagă în față ideile ori mesajele pe care le au de transmis. Asta
înseamnă că în ianuarie îi vom vedea pe capricorni uşor descumpăniţi. Dacă acordă prea multă
importanţă acestor ipostaze de moment, dacă apleacă urechea bârfelor sau anumitor mesaje
indecente care vin din anturaj, atunci ipostaza zilei de 8 ianuarie când Mercur şi Venus sunt în
conjuncţie se va transforma într-un moment în care iau decizii la nervi. Este adevărat, toată luna
ianuarie Venus se află în mers retrograd şi, pentru că Venus se află pe semnul lor, le aduce acestora
dificultăţi în a transfera un mesaj, în a pune în aplicare o metodă sau în a se face înţeleşi prin
nonverbal sau în situaţii în care doresc să se implice afectiv.
Unii capricorni ar putea merge puţin mai departe şi ar lua totul în nume personal, în sensul
că dacă metoda lor nu este bună se întâmplă pentru că anturajul nu-i apreciază pe ei ca personaje şi,
având parte de această barieră, având această problemă, anturajul nu mai ajunge să analizeze în
detaliu problemele capricornului sau mesajele sale, ci îi este pusă acestuia fără drept de apel o
etichetă. Dacă nu are acces la impresiile anturajului, dacă acesta nu-i răspunde pe măsură
aşteptărilor capricornul visează şi visele acestuia sunt atât de neobişnuite şi de ciudate încât vor lăsa
impresia că, fie cineva i-a bruscat emoţional, fie se află la limita dintre normal şi patologic. Ei vor
înţelege că numai aşa pot evada, numai aşa îşi pot contrabalansa un neajuns din punct de vedere
afectiv sau îşi pot rezolva o problemă de cuplu. Capricornii sunt renumiţi în tot zodiacul că simt
într-un mod în care nu doresc să explice sau nu pot, iar dacă o fac replicile lor iau înfăţişarea unor
pietre care sunt aruncate în cei din jur, nu cum se întâmplă în alte semne. Ei ştiu acest lucru şi
tocmai de aceea se interiorizează şi se consumă mult că, până la urmă vor avea şansa sa se facă
înţeleşi de cei din jur. Din 12 ianuarie, când Mercur va trece în Vărsător, capricornii vor deveni
puternici chiar prin mesajul pe care nu au putut să-l prezinte în prima parte a lunii. Pentru că acum
Mercur este în careu cu Axa Dragonului, de această dată ei nu mai au atât de multă încredere în
mesajul pe care trebuie să-l transmită, se simt descurajaţi şi pun o mare greutate pe lipsa de
susţinere venită din relaţiile intime pe care le dezvoltă. Unii capricorni s-ar putea să încline balanţa
către latura negativă, separându-se de lucrurile bune pe care ar putea să le investească într-o astfel
de relaţie sau separându-se de sinceritate. Ar putea deveni atât de vicleni, ascunşi, periculoşi în
intenţiile pe care le au încât să nu investească nimic din punct de vedere afectiv, ci dimpotrivă să se
desprindă de puţinul sentiment pe care-l pun în relaţii. În 16 ianuarie vor trece şi peste o fază de
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Lună plină care se împlineşte cu Soarele pe semnul lor şi Luna în domiciliu, îndreptându-i pe
aceştia către decizii categorice.
Capricorni în ianuarie greşesc pentru că iau de decisivă dezamăgirea și și-o proiectează în
viitor, considerând că aşa sunt oamenii, aşa sunt situaţiile, iar viitorul nu poate arăta altfel decât aşa
cum îl văd acum. Asta se întâmplă şi, gândind în felul acesta, se vor îndrepta către efort, către
muncă şi unii dintre ei se vor consuma prea mult în sarcini profesionale fără a se vedea dacă devin
mai eficienţi procedând în felul acesta. Ei doar se consumă mai mult, iar după 20 ianuarie, când
Soarele va trece pe casa a II-a, vor căuta să-şi cumpere bucurii, plăceri, să cheltuiască ceea ce a
reuşit să acumuleze cu mare efort în ultimele lunii ale lui 2013.
Puţini vor fi aceia care vor reuşi să surprindă în detaliu acest frământări interioare pe care le
au capricornii şi vor fi învinuiţi că sunt neserioşi, că sunt prea rigizi ori că desconsideră tot ce ţine
de emoţie, de sensibilitate, de rafinament sau de estetic, că sunt prea pragmatici şi ajung să devină
victimele propriilor ambiţii, în special după 20 ianuarie, când Soarele le va trece în casa a II-a,
îndemnându-i spre consum. Careul Soarelui la Axa Dragonului, unghi care se va împlini în 23
ianuarie, îi va pune pe capricorni în dificultate. Vor încerca să se arate comozi, detaşaţi faţă de
probleme cu care se confruntă ceilalţi, de vreme ce soluţiile lor nu sunt luate în seamă şi urmăresc
să facă un salt prin detaşare, desprindere prin ignorarea adevăratelor probleme. Această atitudine
este însă destul de periculoasă şi vedem că în cazul acestora, spre finalul lui ianuarie, atitudinea
detaşată sau uşurinţa cu care ignoră probleme esenţiale se răsfrângă asupra sa şi îi pun în dificultate,
în relaţia de cuplu sau în parteneriate sociale marcate la începutul anului de un conflict uşor. Acum
acesta este momentul în care capricornii îşi aduc aminte de anumite replici care le-au fost spuse la
începutul anului sau de promisiuni pe care partenerii de dialog nu le-au îndeplinit. Devin astfel duri
pentru că în sfârşit au găsit o problemă practică cu care trebuie să se ocupe cu toată energia de care
dispun şi pe care vor să o soluţioneze în cel mai scurt timp cu putinţă. Deși Capricornul este prin
excelenţă o zodie a pacifismului, finalul lunii ianuarie, când se împlineşte şi opoziţia lui Jupiter cu
Pluton de pe casa relaţiilor, îi va transforma pe capricorni în personaje greu de suportat pentru toţi
cei din preajmă. Trebuie specificat faptul că aceştia nu sunt ursuzi sau supăraţi pe viaţă în mod
gratuit, ci au un motiv, iar acesta, în ianuarie, va fi dat de sentimentul că cel care nu-şi ţine
promisiunea, indiferent ce motiv ar avea, îl desconsideră, şi-i va declara război, îi va arunca mănuşa
şi acesta ar trebui să se pregătească pentru un duel verbal chiar din 31 ianuarie, de când Mercur,
trecând în Peşti, pe casa comunicării, îl va ajuta pe capricorn să vorbească mult, repede şi să nu-i
poată nimeni închide gura.

FEBRUARIE
Schimbări. Apreciază frumosul. Suplimentează efortul. Regretă cheltuielile lunii anterioare.
Reiau demersuri vechi. Întoarceri suspecte din drum. Consumă resurse suplimentare. Sunt invitaţi
să vadă aportul fiecărui individ la demersurile sale. Schimbările vin doar prin înţelegere. Sunt
învinuiţi. Nu se mai simt inspiraţi. Au nevoie de susţinere.
Faptul că Mercur le-a intrat pe casa comunicării constituie pentru capricorni un avantaj în
special în schimburile de cuvinte, în planurile pe care și le fac pentru consolidarea profesiei, pentru
a se implica în cursuri de recalificare sau pentru a-şi îmbogăţi nivelul de cunoştinţe. Acest miraj,
această bucurie ține însă până pe 7 februarie, când Mercur va intra în mers retrograd şi când
greșelile pe care le-a făcut în primele zile ale lunii februarie s-ar putea întoarce împotriva sa cu o
forţă căreia capricornul să nu-i poată face față încă. Venus şi-a revenit din mersul retrograd şi, pe
casa I, îi va îndrepta acum să aprecieze frumosul însă doar la ceilalţi. Ei traversează o opoziţie între
benefici, cu Venus pe semnul lor, unghi care îi va face să considere că i-a părăsit norocul, că pentru
lucrurile minore trebuie să muncească mult şi dacă nu sunt dispuşi să facă efort atunci trebuie să
facă anumite compromisuri, unele chiar mai mari decât au făcut până acum. Îşi fac griji pentru
stabilitatea materiala pentru că au văzut că o parte din ianuarie, dar şi în primele zile ale lunii
februarie, au cheltuit prea mult sau au promis că vor cheltui bani pe care nu-i au.
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Valorile constituie un element dureros pentru capricorni în această lună şi pentru a
supravieţui vor face apel la parteneriate, la raporturi sociale care au trecut proba timpului. Se vor
întoarce la duşmanii de altădată şi vor dori să şi-i facă prieteni sau vor arăta faţă de aceştia o
oarecare înţelegere. Această înţelegere va fi stranie pentru că din 7 februarie Mercur va intra în
mers retrograd şi nu-i va ajuta pe capricorni să le explice care este exact motivul, ci fiecare din
preajmă va înţelege ceea ce va putea. El va avea propria sa motivaţie şi va încerca să-şi ducă la
îndeplinire acest deziderat chiar dacă este cam tardiv şi nici nu-i va oferi beneficiile la care se
aşteaptă.
Deşi acest unghi se regăseşte pe hărţile tuturor zodiilor asupra capricornilor va avea un efect
straniu. Intrând din 13 februarie în Vărsător, Mercur retrograd le va aduce acestora tendinţa de a se
întoarce la locul faptei, de a relua o serie de cheltuieli pe care le-au făcut şi cu cât se îngrijorează
mai mult că nu dispun de resursele necesare cu atât mai tare îşi doresc să aibă astfel de resurse
pentru a le cheltui. Această situaţie stranie înseamnă pentru capricorni o acţiune care sfidează
maturitatea lor sau chiar pacifismul cu care se mândresc atât de mult.
Trei săptămâni, cât Mercur va fi în mers retrograd, se vor implica în astfel de acţiuni şi cine
nu-i va lăsa sau cei care vor încerca să-i întoarcă din drum, să-i trezească la realitate din acest
somnambulism astral, se vor lovi de orgoliul lor foarte puternic, iar dacă vor insista în această
direcţie îi vor răni, urmând ca să-şi primească dreptul la replică în luna următoare, în martie, când
Mercur nu va mai fi în mers retrograd.
În luna februarie se construieşte însă un triunghi regal între Saturn, Junon şi Lilith,
aducându-i pe capricorni în postura de a se justifica faţă de un anturaj care nu-i apreciază munca,
informaţia sau mesajul pe care-l are de transmis. Această situaţie este destul de neplăcută sau
penibilă pentru nativii din Capricorn deoarece, oricât de lezați ar fi la capitolul înţelegere sau
comunicare oricât de multe nebunii ar face în aceste trei săptămâni de retrogradare a lui Mercur, nu
sunt chiar atât de suciţi la minte încât să considere un privilegiu că sunt invitaţi la dialog, dar nu
sunt lăsaţi să vorbească sau nimeni nu crede în ceea ce spun. Asta înseamnă pentru capricorn
traversarea unor situaţii limită sau ipostaza în care să-şi consume resursele foarte mult. Au nevoie să
privească în jur cu multă obiectivitate, să nu-i învinuiască prea mult pe actorii care i-au parte la
acest teatru astral, ci să dea curs îndemnului care le-a fost lansat la începutul lui 2014, cu intrarea
lui Junon în Peşti: viziunea de ansamblu în relaţii. Ei au nevoie să înţeleagă care este aportul
fiecărui individ în relaţiile pe care le dezvoltă cu el pentru a nu pune pe umerii acestora
responsabilităţi noi. Capricornii nu trebuie să aibă de la cei din jur mai multe aşteptări decât au avut
până acum. Nu trebuie să înlocuiască un deficit personal cu o suplimentare de putere sau de resurse
din partea celorlalţi. Ei îl au pe Pluton pe semnul lor şi sunt constrânşi de această poziţie dificilă să
se schimbe prin înţelegere.
De-a lungul vieţii, capricornii nu vor mai avea ocazia să treacă prin experienţe de genul
acesta pentru că nu vor mai fi în viaţă când Pluton se va întoarce din nou pe semnul lor. Asta
înseamnă că şi în acest an se lovesc de probleme în care personajul cel mai acuzat, cel mai
vulnerabil să fie capricornul, ca şi cum le este dat să trăiască într-o epocă despre care să înţeleagă şi
să gândească totul, dar pe care să nu o poată transforma.
În situaţia în care Jupiter prin exaltare le trece pe casa parteneriatelor, capricornii vor avea
puterea să fie acum lideri de opinie şi să construiască lucruri importante pentru grupul de
apartenenţă, să pună bazele colaborărilor sau să ofere un model exemplar de conduită. În realitate,
ei sunt trecuţi în planul secund, sunt umbriţi de ambiţiile celorlalţi sau acuzaţi de faptul că nu au
fost impecabili din poziţie secundă şi nu au sugerat la momentul potrivit o anume soluţie pe care un
alt personaj, din altă zodie, să-l preia şi să se mândrească de această realizare.
Capricornii nu sunt generoşi şi atunci când sunt îndemnaţi să se debaraseze de ceea ce
consideră că le aparţine devin instabili, unii dintre ei chiar duri şi pot să se transforme în adevăraţi
torţionari pentru cei din jur. Acum, când Mercur este retrograd, nu au o susţinere mentală adecvată,
nu le vin ideile atât de repede, nici nu mai sunt atât de inspiraţi cum au fost până acum şi nici nu
mai pot explica în mod inteligibil confuzia pe care o traversează, ci pur şi simplu lasă să treacă
timpul că poate anumite lucruri s-or rezolva de la sine.
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În felul acesta, careul pe care Jupiter şi Uranus îl împlinesc îi vor pune pe capricorni în mare
dificultate la final de februarie pentru că prin acest unghi se activează un braț al careului în T pe
semne cardinale la care participă şi Pluton din semnul lor. Capricornii vor fi evidenţiaţi în momente
extrem de neplăcute pentru ei sau prin ceea ce nu vor să împărtăşească, nu vor să spună ori nu
stăpânesc. Devin, astfel, verigi slabe sau factori de stres în grupul de apartenenţă. Cine are un
capricorn în preajmă şi consultă aceste previziuni astrale ar fi indicat că la acest final de lună
februarie să se apropie de ei în vârful picioarelor ori să se abţine din a le recomanda lucruri pe care
ei le ştiu teoretic și să se aşeze lângă el şi să facă ceea ce le place cel mai mult capricornilor: să tacă.
Capricornul este atât de conştient de imaginea pe care o are, de statutul său încât până şi
imaginea de personaj negativ, indecent, vulgar sau refractar şi-o poate asuma, însă nu acceptă ca un
personaj din anturaj să-i vorbească de pe poziţia omului care trebuie să-l înveţe pe el cum să se
înţeleagă, cum să se perceapă şi ce să facă pentru a nu mai fi aşa. Fiind foarte conştient de modul
cum este, chiar dacă spune altceva despre sine, cel mai mult acum, la final de februarie, are nevoie
să aibă oameni în jur, dar care să nu-l judece şi dacă cineva vrea să ajute un capricorn în această
perioadă trebuie să-i arată că îi este alături, dar nu trebuie să scoată nicio vorbă.

MARTIE
Revenire la normalitate. Contactul cu indecența. Interes faţă de mister. Neîncredere. Caută
oameni care au aceleaşi idealuri. Se exprima altfel. Nu se pot mobiliza. Agitaţie. Au nevoie de
echilibru între familie şi zona publică. Devin creativi. Ambiţii prea mari. Îşi privesc erorile din altă
perspectivă. Apel la sentimente mai vechi. Conflict cu protectorii. Dezamăgesc.
Revenirea lui Mercur la mersul direct înseamnă pentru capricorni revenirea la o anumită
formă de normalitate. Din nefericire, Marte, acela care le lezează mult imaginea publică şi îi aduce
în postura în care să depună foarte mult efort pentru a menţine o anumită poziţie, nu neapărată
pentru a trece pe nivelul următor, intra în mers retrograd până pe 20 mai. De asemenea, în a doua zi
a lunii, la o zi după ce Marte intră în mers retrograd, intră şi Saturn şi în aceeaşi zi în care Saturn
porneşte mersul înapoi Venus şi Marte îşi vor împlini careul lor. Ceea ce pentru capricorni
înseamnă expresie personală, desfăşurare, încredere, etalon al frumosului sau chiar armonie, pentru
societate înseamnă disconfort sau greutate. Unii pot merge chiar mai departe cu această apreciere,
considerând că în martie ceea ce vine din partea capricornilor este indecent, imoral sau este orientat
împotriva imaginii grupului. În felul acesta, mulţi vor dori să scape, să rupă colaborarea cu un
capricorn şi asta se va întâmpla începând cu 4 martie, când Lilith va trece în Leu. Trecerea lui Lilith
pe casa a VIII-a le aduce ca principal beneficiu un interes pentru ştiinţele oculte, experienţe
neobişnuite, acelea care vin prin intermediul oamenilor, dar mai ales prin intermediul fenomenelor.
Capricornii, pentru că au văzut câte li s-au întâmplat în primele două luni ale anului, în martie nu
vor mai avea încredere în oameni, nici chiar atunci când Venus va trece în Vărsător pe casa a II-a şi
se vor simţi mai apropiaţi de cei cu care la prima vedere par să împartă idealuri comune sau interese
comune.
Luna martie îi va bulversa mult pe capricorni pentru ca deviza generală (căutarea
adevărului) îi constrânge să vadă lucrurile din altă perspectivă. Ei sunt convinşi că dețin adevărul,
că ştiu cum stau lucrurile că sunt bine informaţi, referitor la cât de pricepuţi sunt cei cu care
colaborează ori cât de dispuşi sunt să aprecieze implicarea capricornilor în mod obiectiv sau măcar
detaşat. În primele două luni ale anului au văzut ca relațiile sunt un pic mai încordate, iar acum,
când Lilith va elibera casa parteneriatelor şi va intra în casa misterelor, li se dă ocazia să se
manifeste, să se exprime, să atragă atenţia celor din jur, însă nu vor putea să se mobilizeze pentru că
de această dată nu mai au ei încredere în metodele pe care doreau să le transfere celorlalţi sau în
informaţiile pe care au urmărit să le împărtășească. În felul acesta, aflarea adevărului constituie
pentru capricorni, deopotrivă, suferinţă şi decădere.
În 6 martie Venus şi Lilith vor fi în opoziţie şi accentuarea axei afectivităţii în care Venus
din Vărsător se află în casa a II-a care ar trebui să primească, acum dăruiește, iar Lilith din casa a
VIII-a (Leu) care trebuie să dăruiască, de această dată, primeşte, îi pune pe capricorni în faţa unor
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inversiuni. Ei vor face faţă acestor situaţii pentru că pot fi şi pacifiști şi detaşaţi, dar şi duri sau
aroganţi ori dominatori atunci când situaţia o cere. Pentru că Venus (micul benefic) este lezat de
Lilith, iar Jupiter, în aceeaşi zi în care Venus şi Lilith îşi împlinesc opoziția lor, intră în mers
retrograd, capricornii, cel puţin în prima jumătate a lunii martie, nu vor fi deloc pacifiști. Dacă mai
luăm în calcul şi faptul că Junon le-a intrat pe casa familiei, în Berbec, se vor simţi prea puternici şi
vor dori să obţină multe avantaje în familie pentru a echilibra balanţa între viaţa socială plină de
insatisfacţii şi cea personală unde simte că poate avea beneficii importante.
Dacă intră în luna martie cu un plan bine conturat, cu idei foarte clare, cu ţinte în care sunt
implicaţi şi ceilalţi, însă cu bune intenţii nu prin trasarea de sarcini suplimentare, pentru a compensa
comoditatea dată de zodie, atunci acest cumul de factori astrali, dat de poziţia lui Junon în Berbec,
de careul lui Venus la Axa Dragonului, de opoziţia Venus-Lilith, de revenire alui Jupiter la mers
direct (redresare) îi determină să utilezeze această presiune în creaţie. Dacă sunt fiinţe superioare și
au acces la informaţii subtile atunci creaţiile lor vor fi de excepţie. Dacă nu, vor lipi două piese care
nu au fost gândite niciodată împreună şi vor considera că aceasta este o creaţie de geniu.
Când Mercur va intra din nou în Peşti în 18 martie capricornii vor înțelege mai clar ceea ce
s-a-ntâmplat cu o săptămână în urmă în preajma zilei de 10 martie când Lilith şi Capul Dragonului
şi-au împlinit careul lor. Ei acţionează cu întârziere la aceste unghiuri negative pentru că nu se pot
detaşa de lucrurile negative care au venit spre ei în lunile anterioare. Aceste elemente de caracter
pentru capricornii evoluați sunt lipsite de importanță. Ei nu vor lua în considerare atât de mult
frământările sociale, nu vor privi oportunitatea de a se impune în familie sau în cercul de prieteni
atât de mult, ci vor considera că trebuie să ţintească mult mai sus decât au ţinti până acum. În felul
acesta, apar probleme pe care capricornii nu vor reuşi să le rezolve de unii singuri, dar fiind
orientaţi pozitiv şi urmărind să-şi sublimeze problemele destinului, căutând să devină mai buni, mai
înţelepţi sau chiar aflându-se în căutarea iluminării, capricornii, în a doua parte a lunii martie,
reînvie. Această reînviere se va face prin confruntarea cu propriile greşeli, dar dintr-o altă
perspectivă.
Pentru că în 22 martie, Capul Dragonului le trece pe casa imaginii publice, a demnităţii, a
renumelui, iar la puţin timp, pe 25 martie, Uranus şi Junon vor fi în conjuncţie pe casa familiei,
acolo unde se află Coada Dragonului, adică pedeapsa, sancţiunea, trecutul, capricornii sunt tentaţi
să se întoarcă la iubirile tinereţii ori se simt învăluiti de anumite stări sufleteşti pe care au crezut că
le-au depăşit ori pe care le-au crezut stinse în suferinţă, în probleme sociale sau în dezamăgire. Este
important să depăşească această etapă pentru că ţinta acestor fuziuni de forţe astrale este aceea de a
descoperi o nouă moralitate de a se prezenta în planul social şi mai puţin de a reînvia trecutul. Unii
se simt acum constrânşi să-şi modeleze corpul. Se apucă de sport, de duc la sală, alţii se apucă de
dietă, unii vor prefera să citească mai mult, să se documenteze, să urmărească emisiunile de ştiri sau
să se documenteze în ştiinţele exacte pentru a ţinti în viitorul apropiat către o schimbare de profesie.
Nimic nu este stabilit foarte clar acum ca ţinta, ci doar preocuparea aceasta îl înnobilează şi îl face
să se simtă din nou puternic sau util pentru cei din jur.
Finalul lunii martie îl găseşte pe capricorn într-un anume conflict cu protectorii. De această
dată, protectorii nu sunt predefiniți de statutul social sau de imagine, ci se simt puşi la încercare de
cei pe care i-au considerat protectori. Rezolvând o problemă în cuplu reuşesc să şubrezească o altă
relaţie, aceea care se realizează cu persoane ce au asupra capricornilor un mare ascendent. Se
înţelege din tot acest parcurs al lunii martie că acum dispun de o puternică energie. Chiar dacă
Venus nu mai trece prin semnul lor, ci prin Vărsător, faptul că au din nou șanse, deschidere, că
privesc din nou oportunităţile sociale ca pe un izvor, ca pe o sursă de venit sau ca pe un avantaj
important ori ca pe un suport menit să-şi poată ridica un edificiu solid, capricorni, din lună martie,
au parte de încercări foarte mari în raport cu puterea personală. Faptul că la un moment dat îi
dezamăgesc pe protectori ori au cu aceştia o relaţie încordată ar trebuie să le pună capricornilor mari
semne de întrebare. Dacă reuşesc să treacă prin martie fără să dezamăgească pe nimeni, fără să
rănească pe cei ale căror păreri contează pentru ei, înseamnă că au de-a face cu fiinţe cu adevărat
remarcabile care reuşesc prin voinţă să depăşească o mare parte din predispoziţiile astrale.
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APRILIE
Clarificări. Oboseală. Soluţia vine prin rezolvarea greşelilor pe care le-au făcut în primele
luni ale anului. Mediere. Impresii noi. Senzaţii stranii. Construcţii noi. Confruntări. Viaţă dublă.
Acuzaţii gratuite. Visează să-şi îmbogăţească patrimoniul personal. Muncesc mai mult. Relaţii
încercate. Armonia vine din prieteniile mai vechi. Ambiţiile prea mari le lezează imaginea publică.
Luna aprilie vine către capricorni cu o invitaţie. Sunt puşi în faţa unor situaţii pe care trebuie
să le clarifice. Au nevoie ca lucrurile să fie limpezi, să nu fie încurcate şi să se desfăşoare după
comanda pe care o dau. Aceste situaţii ar putea să li se pară puţin cam obositoare pentru că primele
luni ale anului au fost încărcate de complicaţii nespecifice lor. Acum conjuncturile se îndreaptă
către finalitățile pe care le pot administra. Însă, de această dată, s-ar putea să nu mai dispună de atât
de multă energie, de atât de multă putere, să nu mai poată ameliora situaţiile pe care le-au stricat
până acum.
Aprilie este luna când Jupiter, revenit din mersul retrograd, va trece din nou prin opoziţia cu
Pluton, implicând şi aici şi 2014, dar şi pe 2013, ceea ce aduce, la nivel major, momentul soluţiilor.
Soluţia acestei luni vine prin rezolvarea greşelilor pe care capricornii le-au făcut în primele luni ale
anului. Aceste greşeli au fost marcate de puţin cam mult orgoliu, de invidie sau poate de o picătură
de răzbunare. Dacă se lasă în voia regretului atunci nu vor reuşi să accepte noile situaţii care par să
le vindece o rană, ci se vor destinde în aceste confuzii sociale şi se vor bucura de cele câteva
realizări pe care le vor avea din medierea vieţii personale cu cea socială. De partea cealaltă, vor fi
marcaţi de episoade ale trecutului şi vor continua pe linia orgoliului sau a răzbunării convingându-i
pe cei din jur că au tărie de caracter şi, mai ales, că peste ei nu se poate trece.
Capricornii din cealaltă categorie, care sunt fiinţe superioare şi care privesc viaţa cu simţul
răspunderii, cu înţelegere, cu pacifism, vor folosi această oportunitate pentru a-i mustra pe cei din
jur sau pentru a se mustra pe sine. Această ipostază pentru ar putea să-i transforme capricornii
înţelepţi în adevărate vedete ale lui 2014 la capitolul înţelegere a vieţii. Cu Venus în casa
comunicării, a educaţiei primare ei sunt dispuşi să accepte recomandări, sfaturi sau sugestii din jur
pe care să le integreze în văzul tuturor, să le elaboreze la vedere, nu pe ascuns şi să lase celorlalţi
impresia că au devenit înţelepţi. Este posibil să se fi produs o asemenea transformare pentru că îl au
pe Pluton pe semnul lor şi scopul final este acela de a se transforma pentru a deveni într-un timp
foarte scurt alte persoane, alţi oameni, pentru a se depersonaliza, adică pentru a renunţa la caracterul
încrâncenat, dur sau inflexibil prin care privesc viaţa şi pe cei din jur. Acum, când Jupiter
împlineşte din nou o opoziţie cu Pluton pe axa Capricorn-Rac aceşti nativi descoperă un nou simț.
Unii s-ar putea să-l ignore, să considere că este o consecinţă a tendinţei lor de a ameliora sau de a
sta departe de caracterul periculos al unor evenimente. Alţii vor privi ceea ce vine spre ei acum că
pe o reuşită. Se deschid, sunt acceptaţi într-o anumită zonă a mediului de apartenenţă şi de acolo
încep să construiască din aproape în aproape un nou patrimoniu, un nou edificiu, o nouă construcţie.
Emoţiile au un rol foarte important în conturarea acestei construcţii pentru că ele le vor spune
capricornilor că lucrurile simple sunt cele mai importante, că intensitatea emoţiilor este importantă
nu neapărat numărul său diversitatea lor. Şi aşa cum se întâmplă de cele mai multe ori atunci când
individul descoperă că poate ierta, se află în plin război, se afla în fața unei confruntări importante,
ceea ce se va întâmplă şi cu capricornii acum. Pe de o parte, în 7 aprilie vor trece prin opoziţia lui
Marte cu Junon, iar în 10 aprilie prin trigonul lui Mercur cu Lilith. Relaţiile vechi, acelea în care au
avut încredere, constituie o mare problemă pentru capricorni pentru că de la începutul anului până
acum i-au dezamăgit puţin, iar de partea cealaltă, noile oportunităţi, ceea ce nu împărtăşesc
celorlalţi sau ceea ce nu sunt obligaţi să pună la dispoziţia celorlalţi, îi încurajează să hrănească o
viaţă dublă.
În cele două talere ale balanţei vieţii sunt lucrurile foarte bune şi frumoase pe care ei le pun
la dispoziţia celorlalţi şi, deopotrivă, o libertate pe care şi-o acordă lor înşişi şi care ţine de o karmă
negativă, de indecență, vulgaritate sau chiar de inversiune. În 18 aprilie, când Soarele va trece prin
Coada Dragonului (casa a IV-a) capricornii se vor simţi constrânşi de atmosfera din familie. Deja
Mercur se află din 5 aprilie în casa familiei, pe Berbec, şi le-a tulburat puţin atmosfera expunându-i
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la critici sau la o exprimare în neconcordanţă cu aspiraţiile şi intenţiile lor, mult mai agitată, mult
mai dinamică sau orientată către o altă ţintă. Trecerea Soarelui prin Coada Dragonului îi
vulnerabilizează pe capricorni şi ar putea să-i pună în situaţia în care să primească o sancţiune, să
fie mustraţi, expulzaţi din cămin sau să fie învinuiţi, ceea ce acum nu au făcut, dar au făcut
altădată, când nu i-a văzut nimeni.
Cei care sunt înţelepţi sau care privesc viaţa cu maturitate vor reuşi să înţeleagă şi să
depăşească acest impas. Pe moment, prin acuzele care le sunt aduse, nu sunt vinovaţi, dar ştiu că
acest lucru l-au făcut în trecut, când nu i-a văzut nimeni. Trecerea Soarelui în Taur pe casa a V-a îi
îndeamnă pe capricorni să-şi ofere dreptul la bucurii, la plăceri, la jocuri, la speculaţii. Unii vor visa
să se îmbogăţească, alţii visează să se asociază cu parteneri care să-i ajute să se îmbogăţească.
Intenţia lor, însă este lăudabilă pentru că pornesc în aceste demersuri cu dorita de a preschimba
cadrul familiei, de a îmbogăţi patrimoniul personal cu tot ceea ce ar putea câştiga acum. Ceea ce
vine spre capricorni la acest final de aprilie seamănă cu un sacrificiu. Muncesc pentru a ridica
statutul lor şi al familiei şi din această cauză sunt de lăudat.
Capricornii la finalul lunii aprilie ar putea să arate un comportament care îi va tulbura pe cei
din jur. Pe de o parte, crucea cosmică pe semne cardinale va pune o mare greutate pe tot ceea ce
înseamnă relaţii în dimensiunea personală a capricornilor, iar de partea cealaltă accentuarea gradată
a casei a V-a le aduce acestora ambiţii şi dorinţe care nu se încadrează în tipurile de relaţii pe care le
au ei. Pentru a găsi soluţia şi armonia se întorc spre prieteniile mai vechi, sunt nostalgici sau vor să
depăşească un impas manifestat în relaţiile din trecut.
Toată această dispunere, pe de o parte relaţii, de cealaltă dorinţele personale, îi scindează pe
capricorni şi îi îndeamnă să hăneasca această viaţă dublă. Dorinţele lor se vor transforma în frustrări
pentru cei care nu reuşesc să se mulţumească cu puţin sau nu acceptă că este cazul să primească
doar ceea ce le este oferit, să nu tindă mai mult, să nu ceară de la viaţa mai mult decât aceasta, prin
caracterul sau evident are de oferit. Lilith din casa a VIII-a, a misterelor, îi va îndeamnă să se
hrănească cu lucruri indecente să viseze prea mult şi dacă nu sunt şi atenţi să greşească
transformându-şi visele în frustrări. Capricornii sunt avertizaţi la finalul lunii aprilie să nu-şi
stabilească ţinte imposibile, ci să se preocupe foarte mult de a trăi viaţa cu lucrurile complicate sau
mărunte care sunt în jurul lor şi să nu se lase antrenaţi prea mult de ambiţiile recunoaşterii sociale.
Marte se află în continuare retrograd pe casa imaginii publice şi ar putea să devină agresivi fără să
conştientizeze că aşa procedează, că aşa sunt, urmând ca în administrarea unui fond, al unui
patrimoniu sau pur şi simplu, pentru îndeplinirea unora, tind să-i rănească pe cei din jur sau să
rămână şi fără puţinii prieteni pe care i-au avut la începutul lunii aprilie.

MAI
Realizări sociale. Beneficii prin asocieri. Îşi ascund sentimentele. Motivaţii necuviincioase.
Pretext pentru a se opri. Au abilitate în a formula sau a găsi soluţii acolo unde nimeni nu mai
descoperă nimic. Griji pentru stabilitatea familiei. Grupul este indiferent la problemele sale.
Greutatea vieţii este amplificată de încăpăţânare. Vrea să nu fie singurul care suferă. Echilibru
delicat. Îi mustră pe cei din preajmă.
În mai capricornilor le revine cheful de viaţă. Marte revine din mersul retrograd în a doua
parte a lunii şi le aduce acestora speranţe noi pentru realizări sociale mai vechi pe care nu au apucat
să le împlinească ori să le treacă în etapa următoare până la 1 martie când Mercur a intrat în această
deplasare retrogradă. În general, luna mai, prin faptul că vine prin deviza generală (limpezirea
lucrurilor), ar putea avea beneficii importante şi pentru capricorni. Asta înseamnă că trigonul pe
care Jupiter aflat în mers direct şi Saturn aflat în mers retrograd îl împlinesc în această lună le aduce
acestora beneficii prin asocieri sau deschideri prin intermediul celorlalţi. Asta înseamnă noroc venit
din partea celorlalţi. Ceea ce constituie un imens beneficiu chiar dacă Uranus din casa familiei
trimite un trigon către Lilith din casa lucrurilor ascunse şi îi îndeamnă pe aceştia să-şi ascundă
sentimentele sau să nu şi le arate aşa cum sunt ele, să fugă de răspundere ori să lase greutăţile cele
mai mari pe umerii celorlalţi. Acest transfer al răspunderii nu este specific zodiei capricorn, însă le
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va fi specific în această lună îndemnându-i să formuleze idealurile vieţii prin motivaţii
necuviincioase. Asta înseamnă că în prima jumătate a lunii capricornii vor intra într-un con de
umbră, se vor arăta obosiţi, vor invoca anumite afecţiuni poate chiar de natură cardiovasculară ori
legate de o oboseala greu de explicat sau spun că s-au săturat să muncească în condiţii grele.
În 17 mai Mercur va intra în Gemeni pe casa a VI-a şi îi va face pe aceştia mult mai
comunicativi, mai deschişi, mai flexibili, mai isteţi sau mai puternici, acolo unde se cere argument
sau soluţie venită pe cale verbală. Mercur din Gemeni le va eficientiza procesul muncii
îndemnându-i pe aceştia să îi pună la mare încercare pe cei din jur, fie pentru că vor constituie
adevărate pietre de moară pentru anturaj, fie prin mesajele pe care le vor lansa sau probleme pe care
le vor pune în discuţie vor creează panica sau îi vor solicita pe cei din jur pentru a găsi soluţii
speciale.
Indiferent de categoria socială în care se afla capricornii în luna mai, evenimentele de acum
sunt neobişnuite. Ele se vor prezenta în felul acesta către capricorni în special în ziua de 9 mai când
Junon şi Lilith vor fi în careu şi când îşi vor da seama că dacă îşi formulează plăcerile, bucuriile sau
împărtășesc celorlalţi care sunt dorinţele obişnuite, ce fantezii au, cum îşi văd ei dragostea împlinită
atunci vor vedea că toţi dau bir cu fugiţii, că îi părăsesc sau îi consideră indecenţi. Asta se întâmplă
pentru că datorită lui Mercur din Gemeni, au acum o abilitate specială în a formula sau a găsi soluţii
acolo unde nimeni nu mai descoperă nimic. Modificând astfel calitatea evenimentelor în care se
implică. În felul acesta, careul banal dintre Junon şi Lilith este văzut de ceilalţi disproporţionat prin
faptul că sunt puse în explicaţii de factură efectivă multe structuri raţionale ale fiinţei dând dovadă
de un limbaj colorat ori de o imaginaţie debordantă. Faptul că Venus le trece pe casa familiei şi în
mijlocul lunii mai se va opune lui Marte îi pune pe aceştia în dificultate. Îşi vor face griji pentru
stabilitatea familiei şi dacă vom cumula această opoziţie Venus-Marte cu opoziţia Soare-Saturn care
se împlineşte cam în aceeaşi perioadă înţelegem că veselia, bucuria, optimismul sau jovialitatea pe
care capricornii le vor arăta în luna mai vor fi o diversiune pe care acestia o vor îmbrăţişa pentru a
ascunde imense nemulţumiri de factură afectivă pe care le traversează. Faptul că este sau nu
nemulţumit de viaţă sa nu îi interesează pe ceilalţi, ci ar putea să-i intereseze doar dacă se afla în
criză. Deoarece crizele capricornului devin crizele grupului de apartenenţa şi asta pentru că Saturn
din casa prietenilor îl face pe capricorn sa pună o greutate pe cei pe care-i cunoaşte. El doreşte din
cauza suferinţei sale să-i scoată şi pe ceilalţi din întuneric chiar dacă nu a sosit timpul potrivit. Va
căuta probleme chiar şi, când nu este cazul, va răscoli prin vieţile celorlalţi că, poate, prin vieţile
celorlalţi găseşte şi acolo o tensiune sau o problemă aşa cum există în viaţa să pentru că, prin
rezonanţă, similitudine sau printr-o asemănare superficială să se mulţumească, să se consoleze cu
gândul că nu este singura persoană care trece prin asemenea probleme. Astfel, Luna plină din Taur
de pe 14 mai îi constrânge pe capricorni să spună ceea ce nu le convine. Ar putea să depăşească o
barieră a respectului, arătându-se duri, vulgari sau iresponsabili, în special faţă de cei care sunt
vulnerabili ori mai sensibili.
Dacă până acum s-au ocupat de familie atunci femeia, privită ca partenera de viaţă sau
femeile din jur pentru femeile capricorn vor purta întreaga vină a suferinţei unui asemenea nativ. Cu
cât sunt mai rigizi, mai încăpăţânaţi, mai duri sau mai intransigenţi, cu atât mai grea le va fi viaţa şi
tocmai de acea vom vedea la capricorni în luna mai că dezamăgirea va fi privită ca o soluţie. Pentru
unii care sunt mai slabi de înger aceasta dezamăgire va lua înfăţişarea unei înţelepciuni. Vor părea
atotcunoscători şi nu se vor sfii să transfere aceasta dezamăgire şi celorlalţi având la bază acelaşi
motiv să nu fie singurul de pe planetă care suferă. Revenirea lui Marte la mersul direct după 20 mai
înseamnă şi rezolvarea unor probleme care vin pe linie impusă. Fondul general al problemelor va
rămâne. Va rămâne şi careul în T pe semne cardinale, cu Pluton focar, care nu se transformă în
cruce cosmică pentru că Pluton împlineşte o opoziţia cu Jupiter din Rac, însă nici nu va mai fi
nevoie pentru ca echilibrul emoţional al capricornilor va fi acum atât de delicat şi sensibil încât
pentru a supravieţui în condiţii echilibrate, pentru a pluti către ţintele pe care și le-au stabilit
capricornii au nevoie să facă apel la realizări anterioare anului 2014, adică la ceea ce au acumulat cu
atât de mult efort în 2013 sau chiar în 2012, în ultimele luni, când Saturn abia le intrase în zodia
Scorpion, adică în casa prietenilor.
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Dacă vor reuşi să-şi controleze pornirile spre finalul lunii, atunci intrarea lui Mercur în Rac
de pe 29 mai ar putea să le aducă un confort în sfera intimă, în sensul că vor reuşi să impună de
această dată o selecţie pozitivă aplicată persoanelor din jur şi să se mulţumească cu cei pe care-i au
acum. Vor fi încântaţi şi mulţumiţi cu ceea ce au chiar dacă pe zona publică adversarii capricornilor
vor primi din partea acestora replici dure sau nu vor fi lăsaţi de acest nativ să se liniştească până
când nu-şi vor învăţa lecţia umilinţei sau a smereniei, aşa cum face şi el.

IUNIE
Acceptă mult mai uşor o soluţie exterioară. Diminuarea nemulţumirilor. Direcţiile nu sunt
înţelese de ceilalţi. Revenirea la relaţii mai vechi. Soluţionarea unor dileme. Sunt constrânşi. Au
nevoie să vadă că anturajul activ. Vulnerabilitate. Prin pasivitatea sa subminează autoritatea unui
superior. Preocupări stranii marcate de nostalgii. Suferă din dragoste. Îşi pierd puterea de
convingere.
Cât au apucat să spună şi să împărtăşească din frământările sufleteşti, din dilemele pe care le
au, constituie un pas înainte. Din 7 iunie Mercur va intra în mers retrograd până pe 1 iulie şi pentru
capricorni înseamnă din nou intrarea într-o perioadă de căutări sterile. Retrogradarea lui Mercur în
Rac va fi pentru ei încărcat de un anume beneficiu. De această dată nu vor să mai transfere
informaţii în grupul de apartenenţă, însă parteneriatele pe care le dezvolta sau în familie, ei tac,
ascultă, sunt liniştiţi sau accepta mult mai uşor o soluţie impusă din afară. Asta se va întâmpla până
pe 17 iunie, apoi mersul retrograd al lui Mercur prin Gemeni, prin casa a VI-a, înseamnă reacţii
furtunoase pe care capricornii se vor simţit constrânşi să şi le inhibe, să şi le diminueze ori să şi le
sublimeze în alte preocupări. Abia din 1 iulie când Mercur va reveni la mersul direct vor reuşi din
nou să atingă ipoteza în care au fost acum la început de iunie., dar nu doar Mercur va intra în mers
retrograd, ci şi Neptun pe casa educaţiei primare, pe casa comunicării şi aceştia doi vor construi un
trigon lăsându-i pe capricorni la voia întâmplării, atât în privinţa informațiilor, cât şi în privinţa
soluţiilor pe care ceilalţi vor să le pună în aplicare prin intermediul lor.
După ce Mercur va intra în mers retrograd, de pe 7 iulie, vor considera că este mult mai
simplu, mai comod şi mai eficient pentru ei să se lase în voia acestor soluţii pentru că oricum au o
putere activă diminuată sau doresc să şi-o folosească în altă direcţie. Pentru mulţi direcţia spre care
vor capricornii să se îndrepte va rămâne un mister. Cei care studiază astrologie şi care știu că pe 4
iunie Venus şi Neptun vor fi în sextil atunci vor înţelege că urmăresc să-şi consolideze relaţiile
afective.
Ca şi cum nu s-a-ntâmplat nimic de la începutul anului până acum, capricornii se întorc din
nou spre oamenii care i-au jicnit, i-au rănit, se comportă ca şi cum nimic nu s-a-ntâmplat şi se
aşteaptă ca aceştia să fie pacifiști, înţelegători sau măcar să-i ierte pentru acele greşeli pe care le-au
făcut, în aşa fel încât relaţiile capricornului cu aceste persoane să treacă în etapa următoare. S-ar
putea ca, până pe 6 iulie inclusiv, aceste lucruri să se manifestă după voia capricornului. După aceea
însă se va afla la cheremul celorlalţi şi după ce Neptun în 9 iunie se va afla în mers retrograd, s-ar
putea să fie constrâns de soluţiile acestea, să nu fie pe frecvenţa sa, informaţiile care vin de la
aceştia să nu-l hrănească, ba, dimpotrivă, stând pe margine şi urmărind cu mai multă atenţie ceea ce
se întâmplă, s-ar putea să vadă cu mai multă luciditate minciunile acestora, comportamentul
indecent sau carentele informaţionale.
Pentru că sextilul lui Venus cu Neptun constituie un element de factură intimă pentru
capricorni, ei nevrând să-şi împărtășească uşor sentimentele celorlalţi, să-şi spună ce au pe suflet, la
vedere va fi vizibil trigonul pe care Neptun şi Mercur îl împlinesc. Vor părea pasionali, magnetici,
atraşi de tot felul de lucruri neobişnuite şi nu-i va deranja dacă aceste lucruri ar putea să-i ducă în
eroare pe cei din jur atunci când aceştia le fac o caracterizare. Se bucura chiar pentru că, în felul
acesta, îşi vede anturajul preocupat de lucruri care pentru el nu sunt atât de importante şi oricât de
acuzator s-ar întoarce anturajul spre un capricorn atât timp cât aceste elemente de factură intimă,
emoţii mistice, cuvinte de dragoste, scrisori încărcate de un anume substrat emoţional ori anumite
amintiri pe care le păzeşte cu străşnicie, dacă acestea nu sunt vulgarizate, atunci capricornul nu se
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va simţi vulnerabil în faţa nimănui, nici chiar atunci când, traversând un careu pe care Marte şi
Pluton îl împlinesc, ar fi tentat, în dorinţa de a-şi proteja intimitatea, să se arate dur cu cei din jur şi
să piardă la capitolul imagine ori să ia contact cu anumite sancţiuni care sunt formulate împotriva
sa.
În iunie capricornii au talentul de a se ridica deasupra celorlalţi ori de a cădea în picioare
asemenea pisicii. Aceste sancţiuni sociale ar putea să fie traduse că li se oferă o şansă din partea
destinului să se ocupe mai mult de familie, să nu mai fie constrânsi să facă ore suplimentare ori să
se preocupe de ceea ce se întâmplă la locul de muncă, ori care va fi soarta firmei. Prin pasivitatea
sa, capricornul va reuşi în iunie să submineze autoritatea unui şef care s-a bazat în iunie pe sfaturile,
recomandările ori de energia sa practica, detaşându-se sau fiind constrâns să se detaşeze, adică fiind
legat de pe moşie, se va linişti, se va împăca, fie şi numai în parte, cu viaţa sa, cu atât mai mult cu
cât zona sa intimă nu va fi vulgarizata de nicio imixtiune a unei persoane din preajmă. În 17 iunie
când şi Mercur şi Junon vor intra în zodia Gemeni, însă din direcţii diferite (Mercur fiind retrograd
intră din Rac în Gemeni, iar Junon prin mersul direct, intră din Taur în Gemeni) capricornii s-ar
putea să aibă nostalgii faţă de meseriile pe care le practicau pe vremuri. Unii s-ar putea să se
documenteze din nou, să şteargă praful de pe cărţile mai vechi, de pe manualele din liceu ori să se
apuce de scris, să noteze, să consemneze ori să poarte anumite discuţii cu persoane care să le
hrănească aceasta nostalgie.
Apoi, în 18 iunie, prin sextilul Venus-Jupiter, aceste speranţe s-ar putea să prindă mici
rădăcini. Ele nu sunt de perspectivă pentru că Venus primeşte o opoziţie dură din partea lui Saturn,
asta înseamnă că au aspiraţii, au dorinţe, au şi ambiţie, însă nu au oamenii cu care să pună în
aplicație toate aceste lucruri.
Retrogradarea lui Chiron care se consuma începând cu 20 iunie îi aduce pe capricorni în
postura de a pierde o informaţie valoroasă sau un bun. Pierzând, îşi dau seama că lucrurile cu care
au rămas pot fi utilizate la adevărat lor capacitate şi se vor simţi privilegiaţi prin ceea ce pierd. Este
straniu pentru un alt semn zodiacal, însă nu şi pentru capricorni pentru că ei pot să trăiască în
condiţii grele, se pot
mulţumi cu puţin fără să se
plângă şi fără să îi
împovăreze pe ceilalţi cu
traiul lor dur sau încurcat.
Capricornii suferă foarte
mult dacă nu au filosofie
de viaţă, dacă nu au un
plan al ideilor bine
structurat şi dacă nu
reuşesc să-şi încadreze
toate ţintele pe care le au în
această
schemă. Abia
atunci capricornii suferă,
aşa cum alte semne
zodiacale suferă când sunt deposedate de iubire, bunuri material sau un membru al familiei.
Retrogradarea lui Chiron în casa informaţiei s-ar putea să-i zdruncine pe capricorni şi în acest
segment dacă fac parte din categoria celor care au desconsiderat familia, au neglijat-o sau au
disimulat interesul pentru familie, motivând că nu interesează sentimentele colegilor de serviciu, nu
se preocupa de soarta comunităţii pentru că au de câştigat bani, fiind împovăraţi de prea multe
responsabilităţi de familie. Minţind în felul acesta, ajung la finalul lunii într-un impas. Ceea ce au
spus nu se mai potriveşte cu ceea ce gândesc. Ceea ce au reuşit să transfere celorlalţi, ca informaţiei
ori ca mod de a simţi, nu mai poate fi susţinut acum prin efort sau prin consum interior. Nici măcar
plăcerea de a munci nu mai este situată la cotele optime. El nu-i mai poate convinge pe cei din jur
de absolut nimic.
Trigoanele succesive pe care de-a lungul acestei luni Mercur şi Capul Dragonului le vor
împlini, dar şi spre finalul lunii careul Venus-Neptun cu Venus pe casa muncii îi va transforma pe
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capricorni din avioane supersonice, în locomotive cu aburi, adică din personajele care lăsau
impresia că le fac pe toate cu mare uşurinţă si se descurcă în orice situaţie în persoane care fac totul
cu foarte mare greutate, ca şi cum nu-i mai susţin puterile. Nu mai au nici voinţa şi nici motivaţie de
a se implica în aceste demersuri sau poate chiar de a trăi.

IULIE
Sfârşitul copilăriei. Se confruntă cu consecinţele faptelor din prima jumătate a anului. În
zona intimă lucrurile revin la normalitate. Duritate îndreptată împotriva celorlalţi. Muncă
suplimentară. Nu mai au încredere în soluţiile celorlalţi. Renaştere atinsă printr-un nou sacrificiu.
Întâmplări neplăcute. Beneficii prin disciplina. Ceea ce se întâmplă la finalul lui iulie va avea un
ecou puternic cel puţin până la finalul acestui an.
Luna iulie înseamnă pentru capricorni un fel de sfârşitul copilăriei. Jupiter iese din casa
parteneriatelor, unde s-a simţit bine, unde a fost expresiv şi i-a încurajat pe capricorni să-şi
exploreze norocul ori măcar să şi-l tatoneze puţin. Trecând în Leu, pe casa a VIII-a a lucrurilor
ascunse în situaţia în care Jupiter este guvernatorul casei a XII-a le poate aduce capricornilor
probleme venite dintr-o zonă ascunsă, ocultată, de la duşmani ascunşi sau de la rude îndepărtate. De
asemenea, Jupiter pe casa a VIII-a pentru capricorn poate înseamna şi ipostaza în care ei primesc
replici ori sunt puşi să se confrunte cu consecinţele faptelor lor. Chiar din prima zi a acestei luni
Mercur va reveni al mersul direct şi în zona intimă, în raportul cu sine sau cu cei apropiaţi
capricornul se va simţi bine, revigorat, ca şi cum anumite lucruri vor intra pe făgaşul normal. De
această dată, o parte din problemele de factură intimă intră pe făgaşul normal pentru că în 3 iulie
Mercur va împlini un trigon cu Capul Dragonului, de această dată în mers direct, aducând spre
capricorni o soluţie.
Este posibil ca prin Mercur, aflat în casă a VI-a, soluţia de care beneficiază capricornii să fie
repartizată locului de munca, profesiei, fie luând înfăţişarea unui avantaj profesional, fie
consumându-se pentru colegii de serviciu ori pentru prosperitatea firmei la care lucrează. 4 iulie
este şi situația în care Soarele şi Pluton îşi împlinesc opoziţia lor şi fiind vorba despre axa caselor IVII înseamnă pentru capricorn relaţii în criză. Lucrurile sunt uşor diminuate în caracterul lor
negativ pentru că deviza primului decan al lunii iulie (explorarea libertăţii de a gândi) constituie
unul din elementele tari şi agresivitatea care vin din exprimarea acestui episod astral (opoziţia
Soare-Pluton) reprezintă o duritate pe care capricornii o îndreaptă spre ceilalţi. În viaţa de familie,
în relaţiile cu cei apropiaţi se arata înţelegători, deschişi, calzi însă în raporturile sociale, acelea care
sunt bazate pe conveniente sociale capricornii se arata duri şi nu ratează nicio ocazie în care să le
arate celorlalţi unde greşesc şi mai ales cum ar fi trebuit să facă dacă i-ar fi ascultat pe ei. Tandemul
suferinţa – realizare socială îşi pune amprenta pe primul decan al lui iulie îndemnându-l pe
capricorn să facă o muncă suplimentară. Această muncă suplimentară nu trebuie să reprezinte
neapărat cea din cadrul profesiei sale, ci una din în alt domeniu sau prin faptul că ar putea să dea
curs unor solicitări venite din partea unui apropiat. Ei își rezervă libertate de a ajuta pe cine doresc
şi în modul în care doresc, nu se simt în iulie constrânşi de nicio intervenţie de ordin exterior pentru
că, am văzut, există un cumul de factori astrali care îi îndeamnă să fie duri, aroganţi sau extrem de
selectivi cu ceea ce vine de pe zona publică. Din nefericire, Soarele şi Uranus în 8 iulie formează un
careu, iar Soarele aflându-se şi în fereastra careului cu Axa Dragonului. Această ipostază îi
motivează pe capricorn să fie selecţii cu grupul de apartenenţă, să fie duri în a ţinti să-şi regleze
programul de lucru, să fie mult mai disciplinaţi, să ceară mult mai mult de la ei înşişi şi unii
capricorn care nu au rezervele necesare sau care nu s-au pregătit pentru această lună atâta de
epuizantă, încărcată şi solicitantă ar putea să cedeze în fața efortului şi să se îmbolnăvească.
Pentru că în casa familiei îl au pe Uranus, iar Junon pe casa muncii sunt cu atât mai mult
avertizaţi capricornii că dacă cedează în faţa unor probleme dacă s-au blocat sau s-au îmbolnăvit
atunci nu trebuie să mizeze pe ajutorul familiei pentru că familia însăşi pune accentul pe prezenta
capricornului pe soluţiile sale sau chiar pe vitalitatea sa, deci în astfel de situaţii un capricorn nu va
fi ajutat. Conjuncţia lui Marte cu Capul Dragonului din 16 iulie care aduce atât de multe beneficii
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tuturor zodiilor ar putea să însemne şi pentru capricorni ipostaza în care se confruntă cu soluţii
miraculoase. Din nefericire având o casă a X-a atât de încărcată ei nu mai ştiu dacă să se bucure sau
nu şi cu atât mai mult nu au încredere în soluţiile atât de uşoare sau volatile care vin spre ei acum.
Le privesc cu reticenţă şi pun sub semnul întrebării parteneriatele. Asta se întâmplă pentru că
Jupiter trece pe ultimul grad al casei a VII-a, a parteneriatelor şi îi îndeamnă să-şi ducă aminte de
lucrurile negative din relaţiile pe care le-au parcurs în ultimul an, adică să facă o selecţie negativă şi
să-şi amintească doar ceea ce nu a funcţionat. Ar trebui să fie mai obiectivi, mai înţelepţi pentru că
imediat ce Jupiter le va intra în casă a VIII-a, aceste gânduri se vor risipi. Este adevărat, problemele
se vor muta într-o altă zonă, dar suspiciunile pe care le îndreaptă acum în prima jumătate a lunii
iulie către parteneri, nu sunt în totalitate adevărate, ci sunt impregnate cu prea mult subiectivism.
Trecerea lui Jupiter în casă a VIII-a ar putea însemna pentru capricorn şi ipostaza în care să renască,
doar că renaşterea lor s-ar putea să le ceară un nou sacrificiu. Adică să piardă alte valori să piardă
prieteni, o persoană dragă, să considere că a sosit momentul să lase în urma bucuriile tinereţilor,
fanteziile pe care şi le-au permis în prima jumătate a anului sau nostalgiile care le-au încărcat
sufletul atât de mult. La un nivel redus, pentru capricornii care nu au funcţie sau o viaţă socială
încărcată trecerea lui Jupiter în casă a VIII-a, care înseamnă o perioadă de un an de zile de restricții,
le aduce întâmplări neplăcute, de exemplu să li se strice tv-ul când urmareau un film preferat, sa îşi
piarda datele de pe hdd-ul calculatorului, sa îşi piarda agenda cu toate numerele de telefon sau sa i
se rupa tocul la pantof şi sa faca o entorsă de toată frumuseţea. Ipostaza lunii iulie devine pentru
capricorni sectorul în care aceştia pot să îşi distrugă ceva frumos care a fost construit cu mult efort.
Trecerea lui Venus în Rac, în 18 iulie ar putea să mai domolească din aceste confuzii de
direcţii ori de trăiri apăsătoare. Ceea ce vine spre ei din anturaj disimulează suferinţa pe care o au,
nemulţumirile pe care sunt tentaţi să le îndrepte spre ceilalţi și îi ajută să fie protejaţi de cei care leau promis dragostea, protecţia sau susţinerea, iar ei să pornească o cruciadă împotriva personajelor
care au urmărit să-i dea jos din funcţie, să le diminueze salariul ori să le fure portofelul în tramvai.
Trecerea Soarelui în Leu în 23 iulie aduce un final de luna iulie încărcat de trăiri stranii.
Capricornii s-ar putea să ia contact cu misterul în acest iulie, cu ezoterismul sau cu energiile care ar
putea să vină de pe această cale, fie că se documentează, se informează ori pur şi simplu printr-o
practică spirituală abordată de la începutul lunii iulie cu insistenţă şi disciplina să obţină beneficii
impresionante. În 26 iulie Marte le va ieşi de pe casa imaginii publice, va intra pe casa prietenilor şi
asta va însemna impregnarea unei alte zone, adică îndreptarea interesului capricornilor către alte
sectoare sociale. Vor considera la final de iulie că au insistat prea mult pe această latură, că au
consumat prea multă energie pentru a-şi menţine o imagine care până la urmă tot terfelita a ajuns şi
constată că anumite legi ale destinului, sau ale karmei, nu au nevoie de aportul personal, ci
trebuiesc pur şi simplu parcurse, așa cum sunt ele construite. Trigonul lui Uranus cu Lilith ar putea
să însemne o întâmplare stranie, neobişnuită care îl va situa pe acest nativ pe linia dintre bine şi rău,
pe linia dintre moralitate şi indecență şi care îi va provoca impresii puternice. Ceea ce se întâmplă la
finalul lui iulie va avea un ecou puternic cel puţin până la finalul acestui an.

AUGUST
Contactul cu lucruri noi. Se înconjoară cu oameni care fac un contrast evident cu ei. Devin
găurile negre ale zodiacului. Se creează premisele evenimentelor de final de an. Inspiraţie. Aleg o
schimbare de cale. Evenimente stranii pe segmentul profesiei. Câştigurile sunt mici. Evadarea din
cotidian este privită ca o sursă de putere. Moment de cotitură. Se edifica în privinţa unor relaţii.
Confirmări.
În luna august capricornii iau contact cu lucruri noi. Anumite evenimente indecente, acelea
care şi-au pus amprenta pe memoria capricornului, în special în primele 20 de zile ale lunii iulie,
acum iau înfăţişări noi. Se simt liberi să lucreze și cu aceste energii, nu au complexe de inferioritate,
nu se simt murdăriţi că lucrează cu oameni bolnavi fizic, psihic sau că se află în faţa unor indecențe
comportamentale sau verbale, că sunt îndemnaţi să-şi exprime emoţiile într-un mod atât de straniu
sau neobişnuit, pot să fie sensibili sau extrem de romantici, nu-i deranjează pentru că ştiu că nu
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acesta este felul lor de a fi şi dacă trebuie să se adapteze, dacă trebuie să se prezinte în felul acesta,
pot să fie şi duri şi linguşitori în egală măsură.
Nu vor miză atât de mult pe mesajul vorbit, scris, pe acele informaţii care sunt transmise pe
cale orală sau prin formulare, ci mizează foarte mult pe un schimb de altă natură cu anturajul.
Venus se află în Rac, pe casa parteneriatelor, urmând ca în 12 iulie să intre şi ea pe casa a VIII-a
având de-a face cu o aglomerare de planete pe casa misterelor şi capricornii să devină găurile negre
ale zodiacului în această lună.
Dacă în prima parte a lui august, Mercur va trece prin conjuncţia cu Jupiter, pe 18 august
Venus va trece prin această ipostază astrală, când deja Mercur a terminat de tranzitat zodia Leu,
ceea ce îi îndeamnă pe capricorni să nu mizeze foarte mult pe şansă, ci să mizeze pe o ordine de
fapt a lucrurilor, pe impactul prezenţei lor pe ceea ce se ştie despre ceea ce ştiu ei să facă, pe statutul
lor ori pe faima pe care şi-au construit-o de la începutul anului până acum. Este posibil ca o parte
dintre cei născuţi în această zodie să treacă prin mari dificultăţi. 6 august este momentul în care
Venus din Rac se va afla în careu cu Axa Dragonului şi acum se va prefigura ceea ce se va consuma
undeva spre finalul anului când Pluton din Capricorn se va afla în aceeaşi postură față de Axa
Dragonului. Ceea ce acum se întâmplă la nivel individual, va lua o altă înfăţişarea la nivel colectiv
la finalul lui 2014.
Sunt avertizaţi capricornii acum dacă doresc să se pregătească pentru finalul anului să-şi
noteze sau pur şi simplu să fie foarte atenţi şi să memoreze cu maximă atenţia ceea ce li se întâmplă
în prima decadă a lunii august. Aceste ipostaze neplăcute care vin din partea lui Venus și prin
raportul ei cu Axa Dragonului îl construiesc sunt susţinute de trigonul pe care Saturn şi Chiron îl
împlinesc. Există şi un inconvenient în toate aceste mesaje pozitive şi acesta este dat de mersul
retrograd al lui Chiron. Capricornii sunt constrânşi să înveţe anumite lucruri. Ei nu au sentimentul
că-şi pot folosi voinţa în evenimentele de factură intimă şi pentru cei care doresc să privească
perspectiva lucrurilor vor înţelege că spre finalul anului nu vor avea cum să-şi pună amprenta pe
evenimentele sociale pentru că dacă acum Venus se află în careu cu Axa Dragonului, mai târziu
Pluton de pe aceeaşi axă va avea faţă de Axa Dragonului aceeaşi poziţie. Sunt inspiraţi, înţeleg
foarte multe au nivelul de cunoştinţe pentru a pune în aplicare un plan, însă nu au susţinerea
necesară sau şi-ar dori ca toate aceste susţineri sau direcţii importante să fie coordonate spre alte
domenii. Nu au cum să facă în august ceea ce le place sau dacă se vor încăpățâna aşa cum am mai
văzut uneori că fac nativii acestei zodii, vor plăti scump devierea de la cale prin pierderi importante
de bunuri ori prin deposedări masive generate de însăşi decizia lor. Aleg să nu mai fie pe calea unde
acum sunt condiţionaţi, dar mai târziu în 2015 vor avea libertatea să-şi aleagă beneficiile. Sunt
înlăturaţi din firma unde acum muncesc cum nu şi-au dorit, dar mai târziu, în 2015, ar putea să fie
promovaţi, remuneraţi suplimentar sau apreciaţi mai mult.
Când Junon le va trece pe casa parteneriatelor capricornii vor fi căutaţi, consultaţi şi ar putea
să beneficieze de un câştig suplimentar din consiliere. Nu trebuie însă să se aştepte la câştiguri prea
mari pentru că Soarele şi Lilith vor fi în conjuncţie şi nu oricum, ci chiar în momentul de Luna
plină de pe axa Leu-Vărsător în 10 august. Pentru ei deviza acestei luni (confruntarea cu puterea) ia
înfăţişări supradimensionate. Fie iau parte, fie urmăresc cu interes configurarea centrelor de putere
ori aşteaptă cu inima strânsă cât un purice să facă parte din această reconfigurare ori să beneficieze
de pe urmă acesteia. Luna plină de pe această axa a afectivităţii îi ia pe nepregătite pe capricornii
care se preocupă acum de ceea ce află în afara lor. Dacă s-ar preocupa mult de stabilitatea materială,
să se intereseze mai mult de lucrurile pe care le are în jur ori de ceea ce ar putea să facă folosind
aceste lucruri, atunci trecerea lui Mercur în Fecioară în 15 august ar putea să-i îndemne pe aceştia
să-şi schimbe ţintele şi să iasă din schema puterii, aşa cum a gândit-o la începutul lunii, adică să nu
mai fie atât de vanitoşi şi lacomi de putere, să nu mai considere că reuşita socială vine numai prin
acest traseu, ci ea poate veni şi prin comunicare, prin schimb de experienţă, prin deplasări, prin
călătorii sau pur şi simplu prin evadare din cotidian adică prin abandonarea concretului şi
îmbrăţişarea unei lumi abstracte.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt interesaţi de aspectele spirituale ale vieţii vor
folosi din 15 august energia lui Mercur pe casa gândirii superioare ca o antenă prin care primesc
mesaje, informaţii, se îndreaptă către surse pure sau profunde de informaţii şi atunci interesul lor
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pentru lucrurile ascunse să ia înfăţişarea preocupărilor spirituale veritabile, autentice care să-i ducă
spre profunzimea spiritului.
Aşa cum spuneam la începutul analizei acestei luni capricornii sunt în luna august găurile
negre ale zodiacului şi cei care înţeleg de la începutul lunii acest lucru se vor preocupa mai mult de
rolul pe care-l joacă misterul în viaţa lor. Dacă misterul în viaţa capricornului reprezintă un
instrument cu care îi pedepseşte pe ceilalţi, atunci Lilith din casa a VIII-a le va aduce acestora
probleme de sănătate, devitalizare, prieteni puţini sau asimilări otrăvitoare. De asemenea, pe partea
informațională capricornii ar putea să intre în contact cu informaţii care să-i corodeze din interior,
suspiciuni, îndoieli, neputinte ori convingeri eronate pe care să nu reuşească să le înlăture în timp
util pentru că din urmă vin alte probleme.
Finalul lunii august vine spre capricorni prin împlinirea unor unghiuri dure. Două opoziţii, la
care participă Soarele şi Junon cu Neptun şi respectiv Pluton, iar asta înseamnă că finalul lunii
reprezintă pentru capricorni un moment de cotitură al anului 2014 sau pentru cei care au
personalitatea în formare pentru ceea ce va urma de acum încolo. Se vor edifica în privinţa anumitor
relaţii, li se vor confirma anumite suspiciuni negative sau vor da prea multă importanță unor
dezamăgiri stabilizându-se într-o atitudine negativă prin intermediul căreia oricând ar putea să-i
rănească pe cei din jur fără voie. Ei vor doar să supravieţuiască şi supravieţuirea lor înseamnă a-şi
face loc, a-i da la o parte pe ceilalţi, iar această mişcare înseamnă în mod inerent şi a-i lovi.

SEPTEMBRIE
Curiozităţi stranii. Se confruntă cu secretele celorlalţi. Beneficii ce vin din alte zone.
Pesimism. Se înconjoară de oameni care să le susţină planurile îndrăzneţe. Caută să intre în
grupuri elitiste. Schimbări importante. Nebunii care îi duc spre depăşirea unor obstacole mari. Îşi
protejează imaginea socială. Nu mizează pe ceilalţi. Se simt înnobilaţi prin faptul că-şi extrag
puterea dintr-o altă sursă. Salt. Susţinerea acordată este măsura ajutorului primit.
Prima jumătate a lunii septembrie înseamnă pentru capricorni confruntarea cu o serie de
evenimente care se desfăşoară în zona cunoscutului. Chiar dacă ele vin prin informaţii obişnuite,
chiar dacă ele sunt tangente la mister, la ezoteric ori la întâmplări nefireşti, ele pot fi relativ repede
încadrate pe făgaşul normal. După 14 septembrie când Marte va trece în Săgetător pe casa lucrurilor
ascunse capricornii vor fi tentaţi să răscolească prin propriile secrete sau prin secretele celorlalţi
creând anumite suspiciuni vis-a-vis de bunele lor intenţii sau de cât de mobili se pot arăta în situaţia
în care se confruntă cu secretele celorlalţi.
Septembrie va fi pentru capricorni o lună a expresiei personale manifestată în forţă, dinamic,
fără să-i preocupe câtuşi de puţin dacă cei din jur sunt pregătiţi pentru a face faţa unor astfel de
evenimente sau dacă ei au faţă de cei din jur cea mai potrivită atitudine. De asemenea, trecerea lui
Venus în Fecioară din 5 septembrie aduce contactul cu o nouă formă de energie sau beneficii venite
din străinătate ori dintr-un alt domeniu faţă de acela în care activează capricornul. Sunt inspiraţi, fac
din nou apel la cunoştinţele pe care le-au acumulat în prima jumătate anului ori la experienţele din
acea perioadă, chiar dacă unele dintre le sunt marcate de dezamăgiri ori de pesimism. Pesimismul
nu-i sperie pe capricorn, ci, dimpotrivă, îl văd ca pe o zonă întunecată unde se pot retrage pentru aşi obloji rănile ori pentru a se regenera. În felul acesta, careul pe care Mercur şi Pluton îl împlinesc
în 10 septembrie apoi opoziţia lui Venus cu Neptun care ar putea însemna pentru alte semne
zodiacale un imens deficit de putere sau informații negative care vin din zone neobişnuite, pentru
capricorni înseamnă confirmări. Capricornii nu se sperie de confirmări negative. Ei se bucura că
sunt informaţi, că ştiu multe lucruri despre cei din jur, că reuşesc să-i manipuleze din punct de
vedere afectiv pentru a îi folosi în interesul propriu ori pentru a-şi ascunde anumite sentimente.
Am văzut din astrologia natală ca un capricorn obişnuieşte în mod frecvent să-i antreneze pe
cei din jur în a se exprima din punct de vedere afectiv pentru a ascunde carenţele sale afective. Se
implică în tot felul de medii împreună cu oameni care dau dovadă de o profunzime aparte, care sunt
foarte bine pregătiţi profesional pentru a ascunde anumite lipsuri pe care consideră că le are în
domeniile respective. Întotdeauna un capricorn îşi va face o platosă din cei din jur şi pentru un
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cunoscător calitatea oamenilor cu care se înconjoară un capricorn nu reprezintă calitatea sa, ci
contrastul său. De aceea, uneori, capricornii se arată atât de duri, de intransigenţi sau de rigizi cu cei
pe care îi consideră platoşa lui, pentru că el ştie că fără această protecţie socială construită din
persoanele cu care se înconjoară el devine extrem de vulnerabil şi nu va face faţa celor din jur. De
aceea am putea vedea în septembrie capricorni care să îmbrăţişeze noi curente religioase, să se
preocupe de schimbarea profesiei ori să intre în anumite grupuri elitiste. Fie că doar discută despre
asta sau pornesc la atac, fie că vor să-i antreneze pe cei pe care îi au acum în preajmă, pentru a-i
propulsa, pentru a-i catapulta spre noi destinaţii, capricornii se află acum în faţa unui mare impas.
Lilith trimite un sextil către Capul Dragonului mediind astfel tendinţa Nodurilor şi aceste ambiţii
care sunt ivite de ceilalţi cu o anume reţinere sau rezervă sau care îi fascinează pe cei care nu-i
cunosc în profunzime ar putea constitui ipostaza în care capricornii să-şi schimbe destinul. Cu alte
cuvinte acum în septembrie se află în faţa unor întâmplări neobişnuite, ieşite din comun, adică în
faţa unor nebunii care cu riscul de rigoare ar putea să-i ducă spre realizări importante şi să pună
capăt unei perioade încărcată de suferinţă sau de insatisfacţie.
Reuşita acestor demersuri este dată de calitatea oamenilor pe care și i-au ţinut în preajmă şi
pentru că ştim că de la începutul anului au fost foarte instabili în privinţa relaţiilor, au dorit în mod
special să-şi protejeze imaginea socială i-au trecut de la un grup la altul, de la o persoană la alta sau
de la o impresie la alta, acum este puţin probabil ca un capricorn să aibă oameni care să mai facă
ceva pentru el.
Există însă şi capricorni înţelepţi care şi-au pregătit din timp această mutare, care au ţintit
foarte mult către această transformare interioară sau care, consultând previziunile astrale, au selectat
informaţiile pe baza sugestiilor care au venit pe această filiera. Această categorie de capricorni ştiu
că septembrie, chiar dacă vine cu aceste beneficii importante, conţine şi un puternic factor de risc
îndemnându-i să acţioneze pe două tronsoane. Am văzut că pot să fie persoane duplicitare, să
activeze pe două linii fără a se preface. Pot să îşi trăiască această latură marcată de dorinţe stranii,
dar în faţa celorlalţi se pot comporta impecabil având tot timpul replica pregătită său fiind tot
timpul atenţi la înţelesurile mesajelor şi fiind în permanenţă dispuşi să participe la tot felul de
discuţii.
Dacă nu dispun de energia necesară, atunci capricornii în septembrie se vor simţi din nou
epuizaţi aş acum li s-a-ntâmplat şi în lunile anterioare, dar dacă fac apel al credinţă, dacă îşi
îndreaptă atenţia către viaţa spirituală, atunci se vor simţi înnobilaţi şi vor considera că schimbarea
cea mai important acare se produce în viaţa lor constă în faptul că-şi vor extrage puterea dintr-un alt
izvor.
Trigonul lui Jupiter cu Uranus în situaţia în care Uranus acţionează negativ asupra Axei
Dragonului încurajează această latură misterioasă sau ezoterică a capricornilor încât pe cei care sunt
deja preocupati de acest domeniu să-i ducă spre adevărate performanţe, iar celorlalți să le atragă
atenţia asupra lucrurilor esenţiale. Cei care nu sunt interesaţi de lucruri de genul acesta ar putea să
consulte previziunile astrale ori anumite informaţii care vin din acest sector doar cu titlul
informativ, ar putea avea în septembrie ipostază unor confirmări care să-i zdruncine. Acest zdruncin
interior ar putea să-i pună pe cale, să-i îndemne să se preocupe mai mult nu de informaţia
cunoaşterii, ci de acţiuni, de procedee care ar putea să-i ducă spre un salt moral său spiritual.
Trecerea lui Venus în Balanţă spre finalul lunii şi a lui Mercur în Scorpion la aduce
capricornilor un plus de putere. Ceea ce au acumulat de la începutul lunii septembrie va trebui
exprimat prin susţinerea pe care sunt dispuşi să o acorde celorlalţi. Fie că trebuie să susţină un ideal
comun prin replici frumoase, prin gustul său pentru frumos, armonie, pentru artă, pentru rafinament,
fie prin isteţime să-şi încurajeze asociaţii, prietenii sau chiar protectorii în aşa fel încât acolo unde
se implică un capricorn toate demersurile să se simplifice. Sunt avertizaţi însă capricornii să fie
atenţi asupra acestei componente pe care o are magicul asupra vieţii lor pentru că s-ar putea ca
înţelesurile care vin spre ei acum în septembrie să fie deosebit de importante în încercatul an 2015
când Saturn se va plimba pe cuspida dintre casele a XI-a şi a XII-a, când îi va face pe capricorni să
nu mai știe care le este prieten şi care le este duşman.
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OCTOMBRIE
Caută dreptatea. Oscilaţii. Eficienţa muncii are de suferit. Minciuna complică problemele,
nu le rezolvă. Îşi pierd credibilitatea. Individualism. Temeri faţă de susţinerea familiei. Planuri de
achiziţii. Nu vor să împartă cu cei din jur toate beneficiile. Oferă celorlalţi lecţii de viaţă. Încercări
pe sinceritate. Sunt inspiraţi în lucrurile bune pe care le pot refuza, dar urmăresc doar câştigul
uşor.
În octombrie capricornii vor căuta dreptatea. Din nefericire însă vor folosi metode mai puţin
corecte şi vor face apel la ceea ce s-a-ntâmplat în prima jumătate a lui 2014 când Marte le-a trecut
pe casa imaginii sociale. Acum vor veni cu exemple din viaţa personală, cu ceea ce au acumulat,
fără susţinere socială sau cu ceea ce au pierdut din cauza faptului că au fost deposedați de un suport
public. S-ar putea ca în octombrie capricornii să dea dovadă de prea multă viclenie, să se ascundă
prea mult, să ascundă beneficiile pe care ar putea să le împartă cu cei din jur, să se arate egoisti şi să
facă de această dată compromisuri doar pentru binele propriu. Acest element este destul de incomod
chiar şi pentru cei din jur care au puterea să vadă foarte clar ce se întâmplă cu un astfel de nativ sau
care având în cercul de prieteni un capricorn observă că acesta nu mai lucrează atât de eficient, se
ascunde când vine vorba de răspundere sau nu mai participa la şedinţele de grup.
Capricornii în octombrie oscilează, fac apel la minciuni dulci sau preschimbă adevărul cu
minciuna fără să le spună acestora că au un motiv personal pentru care procedează în felul acesta.
Marte le trece pe casa lucrurilor ascunse, pe casa a XII-a şi îi îndeamnă pe capricorni să transforme
orice situaţie în avantaj propriu.
Din nefericire, aceste direcţii negative sunt susţinute în octombrie de faptul că o mare parte
din acest interval Mercur se va afla în mers retrograd. Din nou sfera ideilor devine o problemă
pentru capricorni, din nou se tem pentru lucrurile pe care nu le pot exprima în modul adecvat sau
care au asupra lor un impact negativ. Dacă ar judeca limpede, dacă nu ar beneficia de acest tranzit
oscilant al lui Mercur, atunci capricornii ar vedea că singurele elemente negative care vin spre ei
acum sunt cele pe care şi le-au construit fără ajutor sau susținere. Minciuna pe care o considera
acum salvarea constituie cauza problemelor. Dacă ar fi dat dovadă de tărie de caracter cum de altfel
ştim că pot să dovedească, să probeze prin trăsăturile native pe care le obţin din partea acestei zodii,
atunci ar fi mai atenţi la ceea ce cheltuiesc, la ofranda pe care o oferă minciunii sau vulgarităţii şi nu
ar mai fi atinşi de penibil, atunci ar avea credibilitate față de cei din jur şi în momentul acesta de
slăbiciune ar fi ajutaţi în aspectul cel mai vulnerabil al vieţii lor din această perioadă: deciziile.
Deviza lunii octombrie aceea care vine spre capricorni cu mesajul inventivităţii ar putea să
pună la grea încercare maturitatea unui individ care intenţionează să apeleze la minciuni. Ei se
deconspiră, arată celorlalţi că anumite aspecte ale vieţii lor nu s-au maturizat până acum şi poate nu
se vor maturiza niciodată. Fiind atât de vulnerabili în faţa celor care ar putea să le judece această
latură asupra căreia nu au control capricornii se îndreaptă către criză. Criza, cu Marte pe casa a XIIa în Săgetător, îi îndeamnă pe aceştia să fie în competiţie cu ei înşişi. Dacă un capricorn, aflat într-o
astfel de postură, dispune de rezerve suplimentare și are în jur o familie care îl susţine, chiar dacă
până acum a pus în mare dificultate echilibrul psihoemoţional al personalelor cu care se înconjoară,
atunci el ar putea să depăşească acest impas şi ar putea înţelege binele în ansamblul său,
implicându-i pe ceilalţi în beneficiile de care le au parte. Dacă nu el va da dovadă de un puternic
individualism şi va risipi tot ceea ce este bun, pentru că nu va dori să-l împartă pe nimeni. Va
prefera să arunce pe fereastra un bun, decât să-l ofere drept cadou celui pe care încă de pe acum,
fără să dovedească acest lucru îl consideră inamic sau duşman.
În 7 octombrie Soarele va fi în opoziţie cu Uranus şi trecerea acestuia peste Capul
Dragonului în ipostaza în care în 8 octombrie se va împlini şi o lună plină pe axa Berbec-Balanţă va
accentua temerile că s-ar putea ca familia să nu mai poată susţine mofturile unui capricorn sau
capricornul să considere că s-a născut într-o familie nepotrivită ori că nu s-a asociat cu cine trebuie.
Taciturni, cum sunt de felul lor ori dispuşi să nu împărtăşească tot ceea ce simt şi gândesc, sar putea ca despre toate aceste lucruri să vorbească abia în 2015, când vor fi puternic încercaţi de
tranzitul oscilant al lui Saturn între cele două zodii (Săgetător şi Capricorn). Acum, însă, mai fac

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

510

încă un compromis. Mai lasă de la ei încă puţin şi cer să li se facă dreptate în lucruri mici,
considerând ca măcar această zona a fiinţei lor să fie protejată de distrugere sau de autodistrugere.
Își fac planuri de achiziţii şi urmăresc să implice şi familia în aceste demersuri, chiar dacă au o
agendă secretă, au planuri ascunse, adică nu vor să împartă cu cei din jur toate beneficiile pe care le
obţin. Vor ca o parte din aceste beneficii să le pună la dispoziţia celor pe care-i considera adevăraţi
protectori ori o parte dintre acestea să le investească pentru a obţine un câştig mult mai mare decât
ar putea să obţină printr-o nouă implicare a celor din familie în aceste demersuri.
Dacă aceste lucruri de pe zona socială sunt rezolvate atunci finalul lunii octombrie când
Mercur își va reveni din mersul retrograd, când soarele se va afla deja pe casa prietenilor,
capricornii vor putea să explice şi să povestească celorlalţi o parte din complicaţiile pe care le-au
traversat. Nu vor vorbi însă despre temerile lor, ci despre ceea ce au depăşit, despre cât de lucizi au
fost ei pe câmpul de bătălie, despre ce inamici puternici au avut, acum sau pe vremuri, despre ce
viaţa implicată au ei şi cât de ușor reuşesc să se descurce într-o altfel de dinamică. În paralel, pentru
că Venus şi Neptun spre finalul lunii se afla în trigon, capricornii vor da lecţii de viaţă, vor face
recomandări celor din preajmă şi le vor spune acestora care oameni din anturajul lor le sunt prieteni
şi care nu. Evident, ei se vor aşeza pe sine în categoria prietenilor, ca din această cauză le fac astfel
de recomandări.
Indiferent de direcţia pe care merg, de cât de multe înţeleg în octombrie capricornii vor fi
acum, în această lună, încercați la capitolul sinceritate. Despre aceste lucruri cei din jur vor fi
conştienţi abia spre finalul lunii octombrie când în ultima zi Venus şi Junon vor fi în careu.
Capricornii se vor deconspira pentru că Marte le va trece pe semnul lor şi îi va îndemna să
vorbească despre lucruri pe care nu ar trebui să le împărtăşească celorlalţi sau în mod surprinzător
nu le cunosc aşa cum au pretins că le cunosc. Spunând lucruri de genul acesta, făcând astfel de
destăinuiri, anturajul înţelege ca de-a lungul lunii octombrie avantaje pe care le-au comportat
capricornii au constituit una din dovezile lor de putere. Acum, când au şi Soarele şi Venus pe casa
prietenilor reuşesc să administreze beneficiile pe care le-au comportat prin astfel de impresii lăsate
anturajului. Cei care sunt puternici, care sunt sinceri cu ei înşişi, îşi vor recunoaşte vina şi vor
invoca motivul factorului uman, acela care este supus erorii şi care oricât de multe ar ști într-un
anumit domeniu, se poate dovedi în fața altuia, necunoscător, dacă nu se mobilizează, dacă nu are
informaţia accesibila sau dacă în momentul acela nu este inspirat.
Cu Marte pe semnul lor capricornii vor fi puternic inspiraţi în lucrurile bune, profunde
atunci când vine vorba despre cultivarea creativităţii, despre şlefuirea caracterului sau despre
aprofundarea unor elemente de conduită care până acum, de la începutul anului, le-au fost neclare.
Fiind implicată imaginea socială, capricornii şi-aduc aminte ceea ce li s-a-ntâmplat în prima
jumătate a anului 2014 și abia acum înţeleg, unde au abuzat de ceilalţi sau ce ar putea corecta pentru
ca pe viitor să nu mai procedeze la fel.

NOIEMBRIE
Confruntarea cu destinul. Drama. Depăşirea unei etape existenţiale. Sunt luaţi pe
nepregătite. Capricii. Le scad puterile. Sunt inspiraţi. Evenimentele mici îi echilibrează.
Insatisfacţie. Pot depăşi acest impas dacă se mobilizează. Au nevoie să-şi cultive creativitatea.
Lecţii pe bună purtare. Mândrie. Compromisurile dor.
Noiembrie înseamnă confruntarea cu destinul într-un alt mod. Dacă până acum, lucruri care
ţin de destin sau de modelarea anumitor elemente de caracter i-au luat pe nepregătite sau i-au pus în
fata elementului noutate, acum aceste situaţii vin spre ei prin implicarea în evenimente concrete, fie
că acestea fac parte din sfera prietenilor, fie că sunt dezamăgiţi de aceştia, fie ca li se cere efort,
muncă susţinută sau să facă dovada priceperii lor într-un domeniu în care au mai demonstrat până
acum că pot face acest lucru. Dacă luăm în calcul faptul că acum în această perioadă, Marte se află
în careu cu Axa Dragonului şi aduce în planul conştiinţei imediate din postura de regent karmic de
sud karma plutoniană înţelegem că această întâlnire cu destinul poate lua pentru capricorni înfăţişări
dramatice. Dacă ei sunt atenţi la ceea ce li se întâmplă, dacă nu se lasă în voia evenimentelor,
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considerând că este suficient că au mai trecut de câteva ori prin situaţii similare ca să ştie şi de data
aceasta cum să procedeze, atunci nu vor sfârşi tragic, nu vor pierde nimic, ci pur şi simplu vor trece
în etapa următoare ca o recompensă din partea destinului pentru ceea ce au avut de îndurat de la
începutul anului până acum. Pentru că ştim că societatea de consum nu are nevoie de fiinţe
profunde, de oameni culţi sau de cetăţeni bine informaţii acest element vulnerabil care apare pe
cerul capricornilor ar putea să-i ia pe nepregătite pe cei mai mulţi dintre ei.
Încă de la începutul lunii, când Soarele şi Junon vor fi în careu, ei vor pune la îndoială
sinceritatea partenerilor. Dacă se vor limita doar la nivelul vieţii de familie, acolo unde lucrurile
sunt destul de aprinse din 2011 încoace, s-ar putea să beneficieze de şansa ca partenerul de viaţa să
treacă cu vederea anumite capricii ale capricornului şi să îi accepte spiritul de contradicţie sau
ciudăţeniile perioadei prin care trece acum.
Cei de pe zona publică, pentru că au văzut un capricorn dur şi intransigent, periculos sau
care ar putea să le complice celorlalţi viaţa prin pasivitate sau prin dorinţa de a se face incomod, nu
au acum intenţii bune față de un capricorn vulnerabil. Astfel, vom vedea cum capricornilor le scad
puterile şi sunt la mâna celorlalţi, la mâna destinului, aşteaptă a li se împlinească rugăciunile pe care
le-au formulat în lunile anterioare sau aşteaptă răspunsurile pozitive din partea celor pe care i-au
rugat să-i ducă la îndeplinire un anumit demers.
Pe 9 noiembrie Mercur va trece în Scorpion pe casa prietenilor şi ar putea ca acest caracter
periculos să fie domolit de diferite contacte pe care aceştia ar putea să le aibă şi care să-i înnobileze
cu sugestii pozitive. Mercur nu doar că intră într-un semn care le sporeşte capricornilor atenţia
isteţimea sau le hrăneşte puterea de administrare, ci va împlini un trigon cu Neptun ceea ce-i va
face şi inspiraţi. Dacă situaţiile mari conjuncturile sociale nu sunt în favoarea acestor nativi,
evenimentele mici, bucurii care putea veni din partea copiilor, prietenilor apropiaţi, a soţiei, a
soţului ori din partea animalelor de companie sau din partea unor obiecte din jur (cărţi, calculator,
tv.) sunt mult mai mari şi mai importante având darul de a-l echilibra şi a-l ajuta să depăşească cu
un anume confort această perioadă încărcată.
Careul lui Marte la Axa Dragonului se va împlini la grad perfect pe 18 noiembrie şi a doua
parte a lunii va fi marcată de insatisfacţie. Dacă prima parte a lunii capricornul s-a încărcat foarte
mult sau suficient de mult din evenimente mici sau de mai mică amploare sau le-a fost suficient
contactul cu bucuriile mici, ceea ce vine spre ei acum în ultima parte a lunii noiembrie care ia
înfăţişarea unor prăbuşiri impresionante, îi găseşte pregătiţi cu psihicul călit, cu un caracter adaptat
la situaţii de criză şi dispuşi să reziste la transformări în sfera relaţiilor, a prietenilor, a protectorilor
sau transformări venite dintr-o zona a neobişnuitului, a nefirescului.
Tot pe 18 noiembrie Soarele şi Saturn vor fi în conjuncţie şi se pare că dacă se mobilizează,
fie şi numai puţin de la începutul lunii şi până pe 18, capricornii reuşesc să se pregătească suficient
de bine încât să facă faţă contactului cu aceasta karmă plutoniană care vine din impactul pe care
Marte de pe semnul lor îl dezvoltă prin careul cu Axa Dragonului., dar Marte nu se află în careu
numai cu Axa Dragonului și asta înseamnă ca de această dată capricornii nu mai pot pune toată
greutatea lor pe umerii celor pe care îi au în preajmă, nu mai pot da vina pe instabilitatea familiei şi
trebuie să dăruiască şi ceea ce nu au, trebuie să găsească resursele necesare să depăşească acest
impas. Trebuie să fie echilibraţi, să-şi cultive creativitatea, să se arate buni, chiar dacă toţi aruncă în
ei cu pietre. Ipostaza care apare acum din noiembrie pare să fie una dintre cele mai dificile de peste
an şi, dacă aceste informaţii sunt consultate de la începutul anului, sunt avertizați capricornii ca la
prima jumătate a anului când Marte le trece pe casa imaginii publice, să nu facă abuz de putere, să
nu abuzeze de încrederea celorlalţi, să lase de la ei în mod vizibil, chiar dacă astă în ochii
capricornilor ar fi un semn de slăbiciune. Slăbiciunea din prima parte a lunii se transformă acum în
bunătate sufletească, în avantaj sau mai mult în încredere. Această energie este cea de care acum
capricornii au atât de multă nevoie şi care se pare că lipseşte cu desăvârşire din jur. Capricornul care
procedează conform proverbului strămoşesc omul gospodar îşi face vara sanie şi iarna căruţa va
avea grijă ca în prima parte a anului să-şi pregătească şocul care ar putea să-l zdruncine puternic în
a doua parte a lunii noiembrie. Trecerea lui Lilith pe casa gândirii superioare ar putea să le aducă
tulburări de concepții sau deviere de la cale. Dacă ei nu au acum niciun strop de bunătate în jur vor
considera că aceasta este o provocare și se vor mobiliza să supraviețuiască. Privind în direcția
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aceasta vor considera că aceasta este calitatea apelor în care înoată şi trebuie să fie suficient de
creativi, de profunzi sau de evoluaţi din punct de vedere spiritual pentru a privi dincolo de aceasta
urzeală deasă a compromisului.
Lilith pe casa gândirii superioară îi încearcă pe aceştia cu prea multă mândrie şi ar putea din
această cauză să îi facă să investească pe o cale greşită. Aparenţele s-ar putea ca acum sa-i
zăpăcească pe capricorni şi sunt avertizaţi cu precădere aceia care pun preţ pe relaţiile umane sau
care investesc mult în puritatea sufletului. Aceştia vor avea cel mai mult de suferit pentru că lor nu
le este specific să se lase în voia acestor compromisuri. Ei privesc viaţa cu demnitate, cu
verticalitate şi nu vor să renunţe la lucrurile esenţiale, nu vor să îmbrăţişeze un program fals, doar
pentru că el este şi confortabil. Aşa după cum se poate constata, noiembrie este o lună a
confruntărilor cu sine şi cel care îşi pregăteşte din timp întâlnirea cu acest segment va fi un
învingător care ar putea, pe viitor, fără să intenţioneze în mod direct, să fie un exemplu demn de
urmat şi pentru ceilalţi.

DECEMBRIE
Dorinţele sunt echilibrate. Consiliere. Se desfăşoară în limitele convenţionalului. Se
înconjoară de oameni care să-i protejeze. Cei care vor abuza de putere vor primi din jur o opoziţie
puternică. Temeri pe sancţiuni mai vechi. Luciditate. Privesc evenimentele prin consecinţele pe
termen lung. Au nevoie să-şi elibereze sufletul de reziduuri. Devierea de la cale este o pedeapsă a
destinului. Cine a semănat vânt, acum culege furtună.
În luna decembrie Jupiter îşi revine din mersul retrograd în data de 8 şi cumulând această
revenire a lui Jupiter retrograd de pe zodia Leu cu intrarea lui Marte în Vărsător capricornii ar putea
să intre în contact cu energii speciale. Trecerea lui Marte în Vărsător înseamnă şi trimiterea lui
Marte în casa a IV-a a unui sextil. Dorinţele lor sunt acum echilibrate, armonioase, iar demersurile
în care se implică îi duc pe aceştia către zona concilierii. Multora le va veni greu să creadă în sfârşit
capricornilor le-a venit mintea la cap, că nu mai vor să se opuna celor din jur şi nici să-i pună la
punct pe cei din preajmă prin pasivitate sau prin responsabilizarea lor, ci pur şi simplu vor să
construiască în condiţii optime. În felul acesta vor manifesta capricornii energia neobişnuită a lui
Marte din Vărsător. Neobişnuitul pentru capricorni acum înseamnă să se desfăşoare în limitele
convenţionalului şi asta înseamnă un spor de putere, de încredere sau de deschidere către cei din
anturaj. Descoperim, astfel, că în decembrie capricornii sunt surse de putere pentru cei din jur. Ei nu
au uitat însă lucrurile tulburătoare pe care le-au parcurs în luna anterioară şi au nevoie acum să
dăruiască protecţie vieţii pentru a primi din partea acestora şi ei, la rândul lor, protecţie.
Ceea ce s-a-ntâmplat până acum i-a trezit la realitate, le-a mai ştirbit puţin din aroganţă, din
orgolii sau le-a arătat ca emoţiile folosite pentru manipulare se întorc împotriva lor creându-le
goluri în existenţa proprie pe care ei nu sunt în stare să le umple cu nimic. Din nou facem trimitere
la abilitatea capricornului de a se înconjura de atitudini, de energii sau de oameni care să-i
protejeze. Neavând această structură a protecţiei foarte bine construită şi integră, capricornul se
teme să se preocupe de golurile, de carenţele pe care le are. Capricornul este o zodie care acţionează
puternic asupra celorlalţi (este o zodie cardinală) însă când vine vorba despre propria structură este
un tradiţionalist, se schimba greu, renunţa greu la obiceiuri, la tabieturi pentru că ştie cât de greu şia construit această platoşa protectoare. Acum, când Marte le intră pe axa afectivităţii, li se
recomandă să investească mai mult în dragoste şi prima data se îndreaptă către relaţiile intime, către
cei pe care i-au rănit cerându-le iertare sau arătându-se binevoitori fata de ei de această dată fără
nicio intenţie ascunsă.
Pe ideea cine se frige în supă suflă şi-n iaurt, o parte din capricornii care abuzează de putere
sau de încrederea celorlalţi nu vor fi crezuţi acum şi vor mai avea parte în prima jumătate a lunii
decembrie de puţina confuzie. Ei se tem că roata se întoarce şi atunci se vor mobiliza din nou pentru
a face faţă acestei opoziţii care vine din partea celorlalţi. Ei ştiu că dacă investesc mult în această
latură se vor dovedi eficienţi, iar eficiența le va dovedi starea de vitalitate, îndemnându-i să
muncească împreună cu ceilalţi, nu să-i supravegheze pe ceilalţi când muncesc.
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Luna plină care se împlineşte pe casa a XII-a a capricornilor le aduce acestora temeri pe
sancţiuni aplicate unor fapte greşite săvârşite în prima jumătate a anului. Din nou se face trimitere la
prima jumătate a anului în care au fost agitaţi, în care au refuzat să se integreze sau i-au folosit pe
ceilalţi pentru beneficiul personal. Intrarea lui Junon în mersul retrograd, chiar în mijlocul lunii
decembrie imediat după ce s-a împlinit careul dintre Uranus şi Pluton le aduce acestora o acută frică
de singurătate.
Capricornii reuşesc în decembrie să fie mult mai lucizi decât se aşteaptă cei din jurul lor să
fie. Dacă cer iertare se gândesc la consecinţele pe termen lung, nu doar la avantaje care să le vină în
viitorul apropiat şi tocmai de aceea această frică de singurătate are pentru capricorni conotaţii
existenţiale. Pentru cei care lucrează cu energia sau sunt preocupaţi de lucruri ezoterice ar putea
traversa o tulburare a convingerilor solide pe care le-au avut până acum arătându-se nemulţumiţi în
faţa unui proces evolutiv care pentru capricorni pare să stagneze. Ei se tem de moarte, se tem că
ajung acolo fără să facă paşii pe care şi-au propus, fără să descopere esenţialul sau fără să-şi
îmbogăţească din punct de vedere moral sufletul cu acele valori pe care le-au căutata până acum.
Aceşti capricorni sunt avertizaţi să vina peste aceste informații cu argumente raţionale şi să
aibă încredere în recomandarea astrologului ca acele convingeri care apar acum, nu acelea pe care
le-au avut de-a lungul anului şi care sunt acum mai evidente, nu sunt reale. Ceea ce au trăit tot anul
şi se activează acum cere, prin revenirea lui Jupiter la mersul direct, o abordare dintr-o altă
perspectivă. Trebuiesc aprofundate sau trebuiesc împărtăşite celorlalţi pe principiul spovedaniei sau
a purificării sufletului de anumite reziduuri afective care îi lasă capricornului senzaţia că bate pasul
pe loc.
În 17 decembrie Mercur le intra pe semnul lor şi ar putea ca tonul vocii sau anumite mesaje
să fie încadrate greşit în context. Ar putea să renunţe la linişte, la solitudine, la pace, să se lase prea
mult în voia acestor griji sau temeri şi să se simtă atât de constrânşi încât să dorească să-şi facă loc
în grupul de apartenenţă. Dacă judecăm contextul astral după ceea ce trebuie să îndeplinească acum
capricornii pentru a evolua, ei nu au voie să tulbure mediul de apartenenţă, ci trebuie să primească
ceea ce li se oferă pentru a depăşi cu fruntea sus şi fără pierderi esenţiale acest impas.
Intrarea lui Saturn în Săgetător, pe casa a XII-a le va slăbi acestora puterea, îi va aduce în
faţa a unor experienţe care nu pot fi sublimate decât prin preocupări ezoterice, prin post, prin
rugăciune, prin adoptarea unor reguli morale de la care, cu orice risc, nu trebuie să se abată. Dacă se
abat, viaţa socială va intra din nou într-o zonă a complicaţiilor, iar ei vor traversa o perioadă de
posedări masive însemnând probleme în cuplu, pierderi materiale sau devieri de la calea în care au
investit în ultimii ani.
Dacă ne gândim că luna decembrie aduce prin deviza sa generală utilizarea forţei
capricornii au nevoie acum de perfecţionare, însă ei trebuie să se perfecţioneze nu prin acţiuni
deliberate, nu prin presiuni puse pe mediul de apartenenţă, ci să se lase în voia unor forţe exterioare
care să le şlefuiască piatra pe care o reprezintă. Dacă şi-au construit în jur un anturaj pozitiv, atunci
acest anturaj, chiar dacă intervine cu critici, cu observaţii dure la adresa capricornului îl vor şlefui şi
produsul care va rezulta va fi o veritabilă operă de artă. Dacă nu, atunci capricornul se va
transforma dintr-o stâncă imensă într-o grămada de pietre nemaiavând puterea decât peste mult timp
de acum încolo să se adune.
Acest capricorn care a pus în pământ o sămânţă a agresivităţii, care a semănat vânt, acum va
culege furtună, adică oricât de mult ar încerca să se protejeze din faţa unor intemperii, el se va alege
la finalul lui 2014 cu o imagine terfelită, cu un obraz foarte subţire sau cu un destin fragmentat
neştiind care din nenumăratele pietre care formează mormanul care este el acum reprezintă
adevărata să identitate. Nu vor şti dacă adevăratele probleme vin din familie, de la serviciu, nu va şti
nici măcar că dacă au deviat de la cale şi au îmbrăţişat compromisul a constituit soluţia cea mai
bună. De aceea sunt avertizaţi ca în prima jumătate a anului să fie atât de severi în a se menţine pe o
linie a moralităţii, atât de pozitivi pentru că acum, în acest final de an, să facă faţă cu brio şi să nu
intre pe o zonă a decăderii, pentru că, astfel, 2015, când Saturn se va plimba între casele IX şi XII,
acesta nu va mai şti cine-i este prieten şi cine-i este duşman şi va fi foarte bulversat neştiind ce
atitudine să adopte. Dacă acum reuşesc să se menţină pe o linie pozitivă, aceasta va fi atitudinea pe
care o vor adopta şi vor comporta un imens beneficiu fata de ceilalţi.
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VĂRSĂTOR
MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI

GRIGORE MOISIL
(10/22 ianuarie 1906 – 21 mai 1973)
Părintele informaticii românești
S-a născut la Tulcea pe 10
ianuarie 1906. Străbunicul său,
Grigore Moisil (1814-1891), a fost
paroh la Năsăud şi vicar episcopal
greco-catolic pentru ţinutul Rodnei,
unul din întemeietorii primului liceu
românesc din Năsăud. Tatăl său,
Constantin Moisil (1867-1958), a
fost profesor de istorie, arheolog,
numismat, directorul Cabinetului
Numismatic al Academiei şi
membru al acestei Academii. Mama
sa, Elena (1863-1949) a fost
institutoare
la
Tulcea,
apoi
directoarea
şcolii
Maidanul
Dulapului, azi Enăchiţă Văcărescu din
Bucureşti. Sora sa, Florica Moisil, a fost mama
profesoarei Zoe Petre, decan al Facultăţii de
Istorie a Universităţii din Bucureşti.
Familia
S-a născut la Tulcea pe 10 ianuarie
1906. Străbunicul său, Grigore Moisil (18141891), a fost paroh la Năsăud şi vicar episcopal
greco-catolic pentru ţinutul Rodnei, unul din
întemeietorii primului liceu românesc din
Năsăud. Tatăl său, Constantin Moisil (18671958), a fost profesor de istorie, arheolog,
numismat, directorul Cabinetului Numismatic al
Academiei şi membru al acestei Academii.
Mama sa, Elena (1863-1949) a fost institutoare
la Tulcea, apoi directoarea şcolii Maidanul
Dulapului, azi Enăchiţă Văcărescu din
Bucureşti. Sora sa, Florica Moisil, a fost mama
profesoarei Zoe Petre, decan al Facultăţii de
Istorie a Universităţii din Bucureşti.
Studiile
Urmează şcoala primară la Bucureşti,
iar studii liceale la Vaslui şi Bucureşti (liceul
Spiru Haret) între anii 1916-1922.

În anul 1924 intră ca
student la politehnică, secţia
construcţii, dar o chemare
mai puternică îl îndrepta
spre Facultatea
de
Matematică , unde îi are ca
profesori
pe
Dimitrie
Pompeiu - mentorul său,
Gheorghe Ţiţeica, Traian
Lalescu, Anton Davidoglu.
Aşa se face că Grigore C.
Moisil a fost în acelaşi timp
student
al Politehnicii şi
alUniversităţii din Bucureşti.
Interesul pentru matematică
devine prioritar astfel că în anul 1929
părăseşte Politehnica, deşi trecuse deja toate
examenele din primii trei ani şi se afla student în
anul IV. Dar în acelaşi an îşi susţine teza de
doctoratMecanica analiticã a sistemelor
continue, în faţa unei comisii conduse de
Gheorghe Ţiţeica şi având ca membri pe
Dimitrie Pompeiu şi pe Anton Davidoglu.
Această teză este publicată tot în 1929, la
editura Gauthier-Villars din Paris şi va fi
apreciată de savanţii Vito Volterra, T. LeviCivita, Paul Lévy.
În 1930 pleacă la Paris, unde studiază la
"Sorbonne" cu mari matematicieni şi participă
intens la viaţa ştiinţifică cu note remarcate de
profesori. În anul 1931 susţine examenul de
docenţă, cu lucrarea "''Sur une classe de
systemes d'equations aux derivees partielles de
la Physique mathematique", este numit
conferenţiar la Facultatea de Matematică din
Iaşi. Pleacă cu o bursă Rockefeller, de studii, la
Roma.
Cariera universitară
În 1932 se reîntoarce şi se stabileşte
timp de 10 ani în Iaşi, legat în mod deosebit de
profesorul Alexandru Myller şi de biblioteca
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creată de acesta. Ţine primul curs de algebră
modernă din România, "Logica şi teoria
demonstraţiei", la Universitatea din Iaşi. În
paralel începe un şir de lucrări despre logicile
matematicianului
polonez
Lukasiewicz.Cercetările sale de logică au stat la
baza unei puternice şcoli de matematică în ţară
şi peste hotare (Argentina, Iugoslavia,
Cehoslovacia, Ungaria). În perioada ieşeană
realizează o operă fecundă cu idei novatoare în
care se întrezăreşte concepţia lui despre
matematică şi tehnica lui personală de mânuire a
instrumentului matematic, făcând apropieri între
idei foarte îndepărtate, utilizând noţiuni din
domenii complet deosebite.
Publică lucrări în domeniile mecanicii,
analizei matematice, geometriei, algebrei şi
logicii matematice. A extins în spaţiul cu mai
multe dimensiuni derivata areolară a lui
Pompeiu şi a studiat funcţiile monogene de o
variabilă hipercomplexă, cu aplicaţii la
mecanică. A introdus algebre numite de
el Lukasiewicz trivalente şi polivalente(numite
astăzi algebre Lukasiewicz-Moisil) şi le-a
întrebuinţat în logica şi în studiul circuitelor de
comutaţie. A elaborat metode noi de analiză şi
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sinteză a automatelor finite şi a avut contribuţii
valoroase în domeniul teoriei algebrice a
mecanismelor automate.
Moisil a insistat şi ajutat mult la
realizarea primelor calculatoare româneşti. A
avut contribuţii remarcabile la dezvoltarea
informaticii şi la formarea primelor generaţii de
informaticieni. A primit Computer Pioneer
Award al societăţii IEEE, în 1996 (postmortem).
Viaţa sa dedicată matematicii şi
informaticii l-a consacrat ca un extraordinar om
de ştiinţă şi profesor. Era înzestrat cu un
deosebit simţ al umorului. Există multe vorbe de
duh şi anecdote cu Moisil. Multe se găsesc în
cărţile pe care le-a scris, sau în cele care s-au
scris despre el.
A fost membru al Academiei Române, al
Academiei din Bologna şi al Institutului
Internaţional de Filozofie.

Sursa:
http://www.casapoporului.ro/article/25301/Grig
ore-Moisil

I.L. CARAGIALE
(1/13 februarie 1852 – 9 iunie 1912)
Cel mai mare dramaturg român
Ion Luca Caragiale (n.
1 februarie 1852, Haimanale,
județul Prahova, astăzi I. L.
Caragiale, județul Dîmboviţa,
d. 9 iunie 1912, Berlin) a fost
un
dramaturg,
nuvelist,
pamfletar,
poet,
scriitor,
director de teatru, comentator
politic și ziarist român, de
origine greacă. Este considerat
a fi cel mai mare dramaturg
român și unul dintre cei mai
importanți scriitori români. A
fost ales membru al Academiei
Române post-mortem.
S-a născut în ziua de 1
februarie 1852, în satul
Haimanale, care-i poartă astăzi
numele, fiind primul născut al lui Luca
Caragiale și al Ecaterinei.
Atras de teatru, Luca s-a căsătorit în
1839 cu actrița și cântăreața Caloropulos, de
care s-a despărțit, fără a divorța vreodată,

întemeindu-și
o
familie
statornică
cu
brașoveanca
Ecaterina, fiica negustorului
grec Luca Chiriac Caraboas.
Primele studii le-a făcut
între anii 1859 și 1860 cu
părintele Marinache, de la
Biserica Sf. Gheorghe din
Ploiești, iar până în anul 1864 a
urmat clasele primare II-V, la
Școala Domnească din Ploiești.
În 1870 a fost nevoit să
abandoneze proiectul actoriei și
s-a mutat cu familia la
București,
luându-și
cu
seriozitate în primire obligațiile
unui bun șef de familie.
L-a
cunoscut
pe
Eminescu când tânărul poet, debutant la
Familia, era sufleur și copist în trupa lui Iorgu.
În 1871, Caragiale a fost numit sufleur și copist
la Teatrul Național din București, după
propunerea lui Mihail Pascaly.
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În august 1877, la izbucnirea Războiului
de Independență, a fost conducător al
ziarului Națiunea română.
I.L. Caragiale a fost, printre altele, și
director al Teatrului Național din București.
De la debutul său în dramaturgie (1879)
și pînă în 1892, Caragiale s-a bucurat de
sprijinul Junimii, deși în întregul proces de
afirmare a scriitorului, Junimea însăși a fost,
până prin 1884 – 1885, ținta atacurilor
concentrate ale adversarilor ei. Se poate afirma
că destule dintre adversitățile îndreptate
împotriva lui Caragiale se datorează și calității
sale de junimist și de redactor la conservatorjunimistul ziar Timpul (1878 – 1881). Prima
piesă a dramaturgului, O noapte furtunoasă,
bine
primită
de Junimea și
publicată
în Convorbiri literare (1879), unde vor apărea
de altfel toate piesele sale, a beneficiat, la
premieră, de atacuri deloc neglijabile.
După trei ani de colaborare, Caragiale sa retras în iulie 1881 de la Timpul, dar
Comitetul Teatrului Național de la Iași, prezidat
de Iacob Negruzzi, îl numește director de scenă,
post pe care dramaturgul l-a refuzat. A
participat frecvent la ședințele Junimii, iar la
întâlnirea din martie 1884, în prezența lui
Alecsandri, și-a mărturisit preferința pentru
poeziile lui Eminescu. La 6 octombrie a citit la
aniversarea Junimii, la Iași, O scrisoare
pierdută, reprezentată la 13 noiembrie, în
prezența reginei, cu un mare succes.
În 1889, anul morții poetului Mihai
Eminescu, Caragiale a publicat articolul
în Nirvana. În 1890 a fost profesor de istorie la
clasele I-IV la Liceul Particular Sf. Gheorghe.
În acelaşi an s-a căsătorit cu Alexandrina
Burelly, fiica actorului Gaetano Burelly. Din
această căsătorie vor rezulta mai întâi două fete.
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În ianuarie 1893, retras din ziaristică de
la sfârșitul anului 1889, Caragiale a înființat
revista umoristică Moftul român, subintitulată
polemic Revista spiritistă națională, organ
pentru răspândirea științelor oculte în Dacia
Traiană. Începând cu numărul 11, revista a
devenit ilustrată, publicând caricaturi, iar prin
publicarea unora dintre cele mai valoroase
schițe caragialiene, Moftul român s-a dovedit și
un organ literar.
Caragiale s-a bucurat de recunoașterea
operei sale pe perioada vieții sale, însă a fost și
criticat și desconsiderat. După moartea sa, a
început să fie recunoscut pentru importanța sa în
dramaturgia românească. După moartea sa,
piesele sale au fost jucate și au devenit relevante
în perioada regimului communist.
“Lucrarea
d-lui
Caragiale
este
originală, comediile sale pun pe scenă câteva
tipuri din viața noastră socială de astăzi și le
dezvoltă cu semnele lor caracteristice, cu
deprinderile lor, cu expresiile lor, cu tot
aparatul înfățișării lor în situațiile anume alese
de autor”.(Titu Maiorescu)
Deși Caragiale a scris doar nouă piese, el
este cel mai bun dramaturg român prin faptul că
a reflectat cel mai bine realitățile, limbajul și
comportamentul românilor. Opera sa a
influențat și pe alți dramaturgi, cum ar fi Eugen
Ionesco.
În zorii zilei de 9 iunie 1912, Caragiale a
murit subit în locuința sa de la Berlin, din
cartierul Schöneberg, bolnav fiind de
arterioscleroză.
Sursa:http://istoriesicultura.ro/ion-lucacaragiale-biografie-1852-1912.html
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Speranţă. Încredere. Susţin demersurile celorlalţi. Se izolează în muncă. Probleme de statut.
Sunt preocupaţi de autocunoaştere. Sunt convinşi că viaţa nu se zdruncină în puncte esenţiale. Vor
să producă o mare schimbare. Complicaţii prin mesajul transmis. Anormalul îi tentează. Pun sub
semnul întrebării seriozitatea celorlalţi. Văd prea multe. Înţeleg prea multe. Deplasări. Strămutări
abordate greşit. Îi oboseşte ceea ce nu pot înţelege. Neglijențe vizibile în zona intimă. Îşi văd
lucrarea împlinită.
2014 este pentru vărsători un an al speranţelor. Au mare încredere în oamenii de lângă ei,
poate chiar mai multă decât ar trebui şi din această cauză se vor implica în tot felul de proiecte care
să le idealizeze până şi zonele comune, obişnuite ale existenţei. În continuare au în prima jumătate
de an pe Jupiter pe casa subordonării îndemnându-i pe aceştia să susţină demersurile celorlalţi, să-i
ajute pe ceilalţi în a se face cunoscuţi, în a duce mai departe un plan ori în a se pune mai bine în
valoare la locul de muncă sau în anumite activităţi pe care au ales să le presteze.
Saturn se află în continuare pe casa imaginii publice, pe Scorpion, iar vărsătorii au nevoie şi
de discreţie. Munca reprezintă pentru ei o zonă a discreţiei însă vor încerca pe cât posibil să se
preocupe şi în acest an de lucruri care sunt importante pentru ceilalţi. Saturn pe casa imaginii
sociale ar putea să le aducă şi probleme de statut sau implicarea în demersuri care să-i scoată din
viaţa publică ori să-i ducă spre periferie. Acest lucru nu-i interesează pe vărsători pentru că ei sunt
acum preocupaţi mult de propria moralitate. Simt că se pune pe ei o greutate foarte mare, că trec
prin tot felul de frământări de natură existenţială şi nu-i interesează ce gândesc cei de lângă ei, atâta
vreme cât ei au încredere în propriul mod de a fi, au încredere în ideile pe care le îmbrăţişează şi
viaţa nu li se zdruncină în puncte esenţiale. Idealizarea reprezintă elementul cel mai important
pentru vărsători în acest an, iar dacă sunt loviţi în această zonă, ei se pot transforma în torţionari
pentru cei din jur, prin faptul că-şi retrag susţinerea, nu mai vor să constituie pentru cei din jur un
punct de referinţă, nu-i mai alimentează pe aceştia cu idei, cu sugestii şi nici nu mai vor să
muncească pentru ei.
Având-o în primele luni pe Lilith pe casa subordonării vărsătorii vor fi tentaţi să fie
nesubordonaţi, ca şi în ultimele luni ale lui 2013. Să considere orice formă de autoritate pentru a-şi
rezerva mai mult timp gândirii, călătorilor mentale sau cunoaşterii. Când Lilith le va trece pe casa
parteneriatelor vărsătorii vor avea probleme cu un mesaj transmis. Nu vor fi acceptaţi decât dacă se
vor face înţeleşi, iar această problemă a transferului informaţiei ar putea să-i secătuiască de puteri,
să-i facă să piardă un capital important de încredere sau chiar valori materiale importante.
Investesc prea mult, se preocupă prea mult de ceea ce ar fi trebuit să constituie doar o simplă
explicaţie sau doar un transfer de informaţii dintr-o zonă într-alta. Legătura dintre maleficii Uranus
şi Pluton în continuare va pune în mişcare două case care sunt incompatibile (casa a XII-a şi casa a
III-a), îndemnându-i pe vărsători şi în acest an să încerce să explice inexplicabilul sau să se implice
in demersuri care nu au nicio finalitate. Pentru ei aceste lucruri sunt importante pentru că numai aşa
simt că trăiesc, dacă fac lucruri ieşite din comun, dacă participă la situaţii care nu sunt încadrate în
categoria normalităţii şi care îi scot pe aceştia din rutină ori îi duc spre a produce în mediul de
apartenenţa, un zdruncin care să pună mari semne de întrebare legate de integritatea grupului sau de
seriozitatea anumitor demersuri în care cei din jur sunt implicaţi.
În prima jumătate a anului îşi fac griji pentru sănătate, deşi în intervalul martie – iulie vor
comporta o îmbunătăţire în această zonă, o revigorare a corpului şi o apropiere de zona de confort.
Sănătatea fizică este în foarte strânsă legătură cu echilibrul psihoemoţional, ei fiind şi în acest an
destul de sensibili la stres ori vulnerabili în acest sector.
În martie Axa Dragonului le va trece de pe casele IV-X pe casele III-IX îndemnându-i să
facă un salt. Acest salt ar putea să fie perceput de unii ca o deplasare într-o altă zonă. Fie că se mută
într-o altă zonă a oraşului sau emigrează, fie că se hotărăsc dintr-odată să renunţe la numite griji sau
preocupări care i-au consumat în 2013 pentru a se ridica deasupra acestei condiţii şi a radicaliza
anumite demersuri. Din martie, vărsătorii vor fi frământaţi de alte idei şi de alte demersuri, însă sunt
avertizaţi că a doua casă a horoscopului lor, cea a strictelor necesităţi şi a valorilor obţinute prin
efort şi munca este încercată de tranzitul lui Neptun în această zonă, iar în perioada retrogradării
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acestei planete vor avea parte şi de încercări destul de dure şi de complicate, deposedându-i de
puţinele elemente de factură materială pe care le au în jur sau de care se simt ataşaţi. Vărsătorii se
detaşează foarte uşor de tot ceea ce este material din jur pentru că în general hrana cea mai
importantă pentru ei este cea spirituală sau abstractul, iar trecerea capului dragonului din casa
imaginii publice în casa gândirii superioare le va aduce acestora decizii radicale legate de viaţa
spirituală sau de contactul cu abstractul.
Finalul anului 2014, când Saturn le va trece pe casa a XI-a, îi va găsi pe vărsători obosiţi şi
preocupaţi foarte mult de lucrurile pe care nu le pot înţelege. Sunt puternic impresionaţi în 2014 de
ipostazele fără soluţie sau de lucrurile stranii care se consumă în vieţile celorlalţi, încât vor lăsa
impresia că sunt în totalitate depersonalizaţi şi îşi neglijează viaţa personală sau armonia familiei.
Saturn pe casa prietenilor ar putea să reprezinte pentru vărsătorii şi că se desprind de prietenii falşi.
Vor vedea însă în 2015 care dintre aceştia sunt cu adevărat falşi şi care doar au greşit faţă de ei
pentru că Saturn în anul următor se va plimba pe cuspida dintre casa a X-a şi casa a XI-a rănindu-i
pe vărsători în această zonă a prietenilor şi protectorilor.
Până atunci au de parcurs un 2014 epuizant în care aleargă după himere sau vizează să
schimbe lumea cu mâinile goale, vor să pornească la luptă fără instrumentele adecvate unei
asemenea activităţi şi vor şoca prin faptul că îşi vor alege cele mai neobişnuite locaţii pentru a
transmite mesaje. Vărsătorii în 2014 vor fi din capul locului cel mai neobişnuit semn zodiacal
reuşind să impresioneze şi să şocheze pe cât de concentrat va fi mesajul lor şi pe cât de inspiraţi vor
fi să preschimbe lumea în dorinţa lor de a o face mai bună sau mai uşor de înţeles.
Cine va încerca să înţeleagă ceva din 2014 în cazul vărsătorilor, îşi va pierde vremea, pentru
că vărsătorii nu vor face altceva decât să lucreze cu elemente care nu au nimic în comun şi singura
asemănare care ar putea să existe între acestea, singurul element care ar putea într-o situație
ipotetică să le lege ar fi însăşi fiinţa lor. Ei se preocupă de lucruri care nu au nimic în comun și nu
trebuie să-şi piardă vremea încercând să găsească o logică sau un rost asupra acestor situaţii pe care
le parcurg sau asupra lucrurilor cu care intră în contact. Nefirescul, inversiunea sau marea
diversitate sunt elementele de referinţă pentru ei în 2014.
În ciuda aparenţelor, finalul anului 2014 le aduce acestora ipostaza în care să îşi vadă
lucrarea împlinită. Chiar dacă tot ceea ce trăiesc în 2014 nu are cap şi nu are coada, lăsând impresia
unor frânturi sau ipostaze întâmplătoare, la finalul anului vor realiza că petele de lumină cu care au
lucrat nu sunt lampioane care plutesc în aer, ci ferestrele unei imense clădiri. Cine reuşeşte să vadă
contextul general, adică să privească toate aceste activităţi epuizante ale vărsătorului, cine are
suficient de multă lumină încât să privească de sus contextul în care acesta acţionează, va putea să
vadă imensa lucrare a vărsătorului, imensa construcţie, nu doar ferestrele pe care se va strădui în
2014 să le cureţe. Până şi vărsătorii care nu au o condiţie morală prea fericită vor reuşi să reprezinte
pentru cei din jur o lumină aprinsă. Chiar şi aceste personaje vor reuşi să impresioneze mediul de
apartenenţa şi să ajute la capitolul: „Să nu faceţi ca mine pentru că aşa veţi ajunge!”.

IANUARIE
Sunt în contact cu misterul. Evadează din cotidian. Călătorie interioară. Combat răul prin
schimbări. Dezechilibrul dintre viaţa socială şi cea publică. Condiţionările îl zăpăcesc. Sfidare.
Argument. Explicaţii suplimentare. Au nevoie de destindere. Evadare. Binele îi salvează. Contactul
cu abstractul îi ajută să depăşească obstacole sociale. Tensiunile psihice somatizează. Întoarcerea
din drum înseamnă stagnare.
Contactul cu misterul va fi un element care-i va fascina pe vărsători în ianuarie. Deviza
generală a cestei luni (libertate de expresie în relaţii) nu are pentru ei o conotaţie comună, obişnuită,
nici măcar una cotidiană. Ei evadează din cotidian şi îşi caută libertatea prin idei, prin călătorii
mentale sau prin planurile pe care şi le fac în a se deplasa către localităţi situate la mare distanţă faţă
de locul unde se află acum. Pentru mulţi vărsători, aceasta deplasare s-ar putea rezuma doar la o
călătorie interioare pentru că Venus retrograd se află în tranzit prin casă lucrurilor ascunse şi ei vor
dori să obţină un rezultat prin solitudine ori să-şi ascundă acele sentimente care ar putea să le
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afecteze imaginea ori să le constrângă să se înfigă şi mai mult în planul material, în promiscuitate
sau în rutină.
Încă de la începutul acestui an, vor avea foarte clar conturată în minte ideea că trebuie să
producă o schimbare, că au nevoie să combată un rău cu care au coabita în 2013. Acest rău ar putea
să fie localizat în zona profesiei sau vizibil printr-o afecţiune ori un disconfort fizic, psihic sau
emoţional care le-a dat bătăi de cap în 2013. Acum se întorc spre trecut, se întorc spre familia din
care provin ori spre autoeducaţia pe care au abordat-o în copilărie ori în tinereţe.
Atunci când lucrează cu energiile acestia se arată flexibili şi reuşesc să extragă din
evenimente banale mult mai multe decât ar putea orice alt semn (zodie) care ar fi tentat să
procedeze la fel. Din nefericire, ar putea să fie mult prea mândri să-şi abandoneze puritatea
sufletească din curiozitatea manifestată către planul ideilor sau din dorinţa de a sfida o
responsabilitate socială. Nu vor reuşi să menţină echilibrul între viaţa socială şi cea intimă,
urmărind cu prea multă insistenţă sau duritate să-şi ascundă adevăratele sentimente, să şi le
protejeze de vulgaritate sau de materialitate, lăsându-se antrenaţi de anumite frământări interne ori
de o revoltă pe care vărsătorul o simte nativ atunci când este obligat să facă acelaşi lucru de mai
multe ori sau să trăiască în constrângeri de factură materială.
Cu cât va fi mai mult condiţionat să-şi respecte programul de la serviciu, să câştige mai
mult, să se implice în demersuri care să se soldeze doar cu satisfacţii materiale, cu atât mai mult
vărsătorul va urmări să sfideze toate aceste lucruri și, chiar de la începutul lunii, când Soarele şi
Marte vor fi în careu şi când Venus şi Lilith îşi vor împlini opoziţia lor pe axa Capricorn-Rac, se vor
simţi motivaţi să-i avertizeze pe cei din jur că nu procedează bine şi că adâncirea în materialitate ar
putea să-i ducă spre compromisuri şi mai mari decât ar părea la prima vedere.
Față de ceilalţi, vărsătorii vor veni cu explicaţii care ar putea să constituie un argument în a
fi lăsaţi în pace. Spun că au probleme de sănătate, acuză dureri de picioare, de stomac, că au
tulburări în ritmul cardiac ori că nu mai rezistă la stres şi au nevoie de zile libere, de o vacanţă, să se
desprindă de toate aceste calităţi care-i adâncesc în planul material pentru a se reechilibra. În
realitate, ei doresc să evadeze întru totul din această lume spre un plan al ideilor unde să se simtă cu
adevărat liberi aşa cum îşi doresc.
Acum, în această lună, apelul la moralitate constituie pentru un vărsător asul din mânecă. Nu
vor fi încă prea inspiraţi în a pune la dispoziţia celorlalţi metoda lor de evadare, ci vor dori pur şi
simplu să atingă acest stadiu în cel mai scurt timp. Dorinţele sunt formulate ambiguu şi din această
cauză vărsătorii care au tot timpul nevoie de feedback ori care se coordonează foarte mult pe
răspunsul pe care-l primesc din anturaj, din grup ori dintr-un for interior, din subtil, din lumea de
dincolo, ar putea să treacă la mijlocul lui ianuarie prin momente de zdruncin intern, de dezordine
interioare pentru că nu vor înţelege răspunsul primit ori acesta nu este pe măsura transferului
informațional pe care l-au abordat. Dacă nu ştiu să explice şi să transfere, răspunsul va fi eronat. Cei
care sunt înţelepţi, care nu privesc viaţa decât prin puterea lor miraculoasă de a transforma lumea,
vor trece uşor peste acest inconvenient considerând că este mult mai important să-şi ducă mai
departe planurile decât să se oprească şi să se admire pe sine sau să-şi admire creaţia.
Cei care reuşesc să facă acest lucru dovedesc faptul că acest contact cu abstractul constituie
elementul lor forte şi mai ales arată că au mai lucrat cu aşa ceva şi, deci, sunt pe un teren cunoscut.
Ceilalţi vor fi zdruncinaţi de faptul că le sunt aduse acum la înaintare anumite secvenţe ale
trecutului pe care nu au reuşit niciodată să le depăşească, să le ierte ori cu care nu s-au împăcat
niciodată. Contactul cu trecutul înseamnă acum contactul cu indecența, cu vulgaritatea ori cu o
formă de agresiune pe care vărsătorii ar putea să o interiorizeze atât de mult încât să o transforme în
afecţiune, preocupându-se foarte mult de lucrurile pe care nu le pot depăşi, au insomnii, se simt
epuizaţi fizic, psihic sau nu reuşesc să-şi găsească acel echilibru imaterial pe care doar ei îl au din
tot zodiacul.
Dacă luăm în calcul faptul că imediat ce Soarele a intrat pe Vărsător, pe semnul lor, pe casa
I, are de împlinit un careu la Axa Dragonului, înţelegem că vărsătorii încep anul cu stângul. Ei nu se
lasă descumpăniţi de aceste eşecuri sau sincope pentru că în general au încredere în ei înşişi şi sunt
siguri pe mesajul pe care trebuie să-l transmită ori pe ceea ce au decis să facă. Dacă sunt foarte
sensibili şi ţin cont prea mult de părerile celorlalţi atunci evenimentele sociale pe care le parcurg
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vărsătorii pe acest final de ianuarie ar putea să-i descumpănească şi să-i întoarcă din drum.
Întoarcerea din drum acum, la final de ianuarie, nu înseamnă rătăcire şi nici anularea unui demers,
ci pur şi simplu o stagnare.
Opoziţia lui Jupiter cu Pluton de pe axa bolilor acute şi cronice le aduce acestora discuţii
care ar putea să fie înţelese greşit. Fie au ghinionul de a consulta un medic mai puţin pregătit, care
abordează problema cu superficialitate sau doar pe baza câtorva simptome, nu prin tabloul întreg,
fie că nu îndrăznesc să consulte un medic pentru că nu au încredere în tehnicile alopate sau nu au
încredere că altcineva în afară de el ar putea veni cu o soluţie la ceea ce traversează acum. Sunt
avertizaţi vărsătorii să privească cu maximă seriozitate probleme pe care le traversează la finalul lui
ianuarie pentru că orice ignorare a tabloului întreg, al ansamblului pe care-l parcurg acum, îi va
duce către experienţe noi, dar care îi va devitaliza într-un mod foarte amplu şi periculos pentru ei.
Este posibil ca revenirea la o anume stare de vitalitate, la un anume dinamism specific lor, să se
producă abia din martie încolo.
Retrogradarea lui Venus pe casa a XII-a le-a adus vărsătorilor sentimente stranii, tendinţa de
a simţi împotriva curentului şi neputinţa de a se face înţelesi prin ceea ce simt, chiar dacă explicaţii
raţionale, logice au din abundenţă. Dacă reuşesc să-şi ţină sub control aceste simptome neobişnuite,
sextilul pe care Soarele şi Uranus îl împlinesc la finalul lunii le aduce acestora confirmări pozitive.
Ei pot să producă schimbări în mediul de apartenenţa, nu neapărat prin transformări imediate, cât
prin faptul că menţin vii anumite idei abstracte sau o anumită conduită.
Am văzut din astrologia natală că vărsătorii impresionează adesea prin faptul că trăiesc doar
pentru a da viaţă ideilor. Acum, la acest final de luna ianuarie, cu Soarele pe semnul lor, trimiţând
un sextil către guvernatorul lor, către Uranus, vărsătorii au confirmări pozitive şi dacă sunt suficient
de capabili şi de deschişi să primească toate aceste confirmări pozitive şi să se bucure de ele, se vor
simţi atât de înnobilaţi şi de susţinuţi din punct de vedere astral sau de o mână nevăzută a destinului
încât ar putea ca multe din afecţiunile care le-au dat bătăi de cap în finalul lui 2013 şi o mare parte
din luna ianuarie, să dispară în mod miraculos.

FEBRUARIE
Fac apel la un plan al ideilor prin probleme. Privesc zona muncii altfel decât au făcut-o
până acum. Devin victimele dorinţelor împlinite. Li se cere disciplină. Aplică metode corecte întrun context nepotrivit. Surprinde şi şochează. Ataşament. Renunţări abordate prin constrângeri.
Adaptare. Apel la educaţia primară. Mobilitatea revigorează.
Chiar dacă fac apel la un plan al ideilor într-un mod neobişnuit, aşa cum alt semn zodiacal
nu poate să facă, în februarie vărsătorii vor fi loviţi în punctul cel mai solid şi puternic pe care-l
deţin ei: planul ideilor. Mercur va fi o mare parte din această lună în mers retrograd şi se va deplasa
atât prin casa a II-a cât şi prin casă I, atât prin Pești cât şi prin semnul lor, Vărsător. Cei care dau
dovadă de mare flexibilitate mentală, care pot trece relativ uşor de la o stare la alta şi care pot privi
zona muncii din alt punct de vedere, nu neapărat prin beneficii materiale, vor reuşi să facă faţă cu
succes acestui complex de factori care urmăreşte să-i deposedeze de ceea ce până acum au
considerat reziduuri. Dacă au pus această etichetă pe oamenii din jur, atunci vărsătorul va fi
constrâns de anumite episoade de factură socială să se desprindă de oamenii aceştia şi să suporte şi
o serie de consecinţe generate de acest fapt.
Abia acum îşi dau seama că devin victimele dorinţelor împlinite şi se simt cumva
descumpăniţi de faptul că nici în dorinţele proprii, nici în ideile proprii nu mai pot avea încredere
pentru că până şi aici le este solicitată prea mult atenţia, că până şi în această zonă în care ei se simt
cel mai liberi le este arătat că trebuie să se apropie mult mai mult şi cu mai multă seriozitate de
disciplină, de rigoare, de respect.
Februarie va fi pentru vărsători o lună a contradicţiilor. Vor dori să meargă mai departe cu
înţelesurile care au venit spre ei la finalul lui ianuarie, însă îi invadează probleme de factură
materială sau consecinţe ale unor demersuri pe care le-au pornit încă din 2013. în 11 februarie
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Soarele şi Saturn îşi vor împlini careul lor şi vărsătorii se vor confrunta cu puterea celorlalţi. Vor
deveni victimele unor demersuri săvârşite pe ascuns ori care sunt îndreptate vădit împotriva lor.
Chiar dacă Mercur pe 10 februarie ridică un trigon cu Capul Dragonului şi câteva zile în
preajma acestui moment se va menţine acest unghi favorabil, faptul că Mercur se află în mers
retrograd îi îndeamnă pe vărsătorii să aplice metode corecte într-un context nepotrivit şi să devină
din nou neînţeleşi de cei din jur cu atât mai mult cu cât vor încerca să impună celorlalţi ori să-i
convingă de viziunea lor. Ei trebuie să fie conştienţi că ceea ce le este clar lor, nu le este clar şi
celorlalţi pentru că nu au putut în luna ianuarie să-i facă pe ceilalţi părtaşi la ceea ce au simţit ei.
Având aceste sincope în transmiterea unui mesaj sau în transferul unei responsabilități ori pur şi
simplu în implicarea celorlalţi în demersurile sale, vărsătorul devine acum un fel de Gică contra
reuşind să surprindă anturajul cu memoria sa, cu cunoştinţele sale însă, în egală măsură, să şocheze
prin lipsa simţului practic.
Din 13 februarie până la finalul lunii, când Mercur va fi în Vărsător, se va simţi cumva pe
teritoriul propriu, mult mai puternic chiar dacă lucrurile acestea pe care le traversează acum nu sunt
fireşti, dar până şi cei din jur vor reuşi să privească cu mai multă înţelegere considerând că aşa sunt
ei. Lăsând la o parte această ipostază tangenta la ironie, autoironie sau zăpăceală, vărsătorii au în
februarie posibilitatea să se afle în contact cu un factor de reglare. Evenimentul care se consumă în
preajma zilei de 11 februarie, când Soarele şi Saturn vor fi în careu, îi trezesc la realitate şi le
desfăşoară în faţa lor, pe traseul pe care au ales să meargă, anumite elemente de moralitate la care
trebuie să renunţe. Unii vărsători ar putea, fiind asaltaţi de aceste elemente pe care le-au primit prin
inspiraţie şi pe care le consideră valoroase, să nu se poată desprinde de ele şi atunci să facă apel la
elemente din istoria personală cu titlul de înţelepciune de viaţă pentru a se convinge pe el însuşi mai
mult decât să-i convingă pe ceilalţi că nu este cazul acum să se lase modelat de cei din jur.
Faptul că renunţă la anumite elemente de moralitate care acum nu se mai încadrează în
această zonă a activităţii lor nu constituie modelare, ci dovada că au tact şi că nu sunt loviţi de
autosuficienţă aşa cum sunt acuzaţi de cei din jur. Momentul 18 februarie, când Saturn şi Junon vor
fi în trigon, va constitui pentru ei dovada faptului că sunt eficienţi şi că se pot adapta oricărui
context, că nu lumea din jur trebuie să se preschimbe pentru a primi mesajul vărsătorului, ci
vărsătorul trebuie să facă toate eforturile pentru a adapta mesajul său nivelului de înţelegere al
celorlalţi şi abia după aceea să se producă schimbarea. Momentul 18 februarie înseamnă pentru ei
feedbackul care îi trezeşte la realitate ori care îi informează cât de puternică este credinţa lor, dacă
absenţa numitor inhibiţii este folositoare inserţiei sociale ori progresului sau dacă nu cumva
încrâncenarea cu care doresc să se ţină de o anume moralitate nu-i epuizează şi nu îi fac şi mai
vulnerabili în faţa unui anturaj care, cu cât primeşte din partea vărsătorilor mai multă rezistenţa, cu
atât mai agresivă va fi opoziţia pe care o trimite spre acestia.
Careul lui Jupiter cu Uranus care se împlineşte spre finalul lunii februarie înseamnă de fapt
împlinirea unui careu în T pe semne cardinale, cu Uranus focar pe casa educaţiei primare. Vărsătorii
au nevoie de acest feedback, au nevoie să fie obiectivi atunci când evaluează acest feedback nu
pentru a se lăsa modelaţi în totalitate de ceea ce primesc, ci pentru a se informa şi a-şi construi
acest factor de reglare în raport cu mediul de apartenenţă. Se ştie însă că vărsătorii au un talent
special în a învăţa sau în a-şi însuşi lucruri care nu folosesc nimănui, dar care să-l hrănească prin
caracterul abstract sau prin uşurinţa cu care îl ajută pe el să se deplaseze cu mare viteză în acest plan
al ideilor. Faptul că este mobil, ar putea să fie în februarie pentru vărsător tot ceea ce-şi doreşte mai
mult pentru că în ianuarie s-a simţit obosit şi agasat de ceea ce a primit din partea anturajului, acum,
dacă este mobil, flexibil, dacă şi-a revenit la ritmul său obişnuit de lucru, se simte revigorat şi
consideră că îi este suficient. Nu-i este suficient pentru că finalul lui februarie trebuie să-l găsească
pe acest nativ cu un factor de reglare adaptat contextului social, în aşa fel încât el să nu se opună
anturajului doar de dragul de a merge pe un alt traseu, de a fi altfel, de a ieşi din regulă, din schemă,
de a combate banalul sau rutina, ci de a deveni elementul neobişnuit din grup, chiar dacă poarta
aceeaşi uniformă. Trebuie să facă acum un efort să se menţină pe cale, să-şi construiască acest
factor de reglare cu atât mai mult cu cât planul ideilor sau apelul la informaţiile pe care le deţine sar putea să nu-l ajute atât de mult cât crede. Mercur va reveni din mersul retrograd în ultima zi a
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lunii şi tot ceea ce înseamnă ajutor din planul ideilor prin comunicare, prin relaţionare sau prin
schimb de impresii, nu este rezervat acestei luni, ci lunii următoare.

MARTIE
Încercare pe relaţii. Lovitura pe imagine publică. Interes pentru ceilalţi. Reînvierea
problemelor mai vechi. Inspiraţie. Se trece printr-o transformare. Modificările nu sunt ample, ci
inversate. Paradox. Avânt pentru cei preocupaţi de viaţa spirituală. Iertare. Îşi menţin imaginea
socială. Echilibru între acumulări şi cheltuieli. Învaţă din mers. Risc. Mobilitate. Hazardul este
sancţionat. Educaţia complică relaţiile. Asocieri neobişnuite, poate chiar izolare.
Martie este luna când Lilith va trece pe zodia Leu, pe casa parteneriatelor şi asta se va
întâmpla chiar din 4 martie punând la grea încercare raporturile sociale deschise, disputele la vedere
sau alte parteneriate sociale. De asemenea, martie este şi luna când Marte intră în mers retrograd pe
casa gândirii superioare, dar şi a lui Saturn pe casa imaginii publice. Vărsătorii vor primi o grea
lovitură în această lună prin faptul că ar putea fi deposedaţi de ceea ce apreciază cel mai mult, adică
apelul la o lume imaterială, contactul cu nedefinitul, cu acele elemente de factură afectivă, mentală
sau spirituală care nu pot fi încadrate în regulile tradiţionalului şi care îi înnobilează de fiecare dată
când fac apel la ele.
De asemenea, luna martie îi îndeamnă către curajul de a se desprinde de o parte din
problemele primelor două luni. Mercur revine la mersul direct şi jumătate de lună se va afla pe
semnul lor, oferindu-le o anume luciditate în abordarea problemelor care îi vizează în mod direct.
Pentru că Lilith le va intra pe casa parteneriatelor, s-ar putea să se preocupe prea mult de ceea ce se
întâmplă în ograda celorlalți, ceea ce constituie o slăbiciune a vărsătorilor, deoarece vor fi tentaţi să
reînvie anumite probleme din trecut ori să le transfere pe acestea într-un alt segment. În loc să se
gândească că acestea ar trebui lăsate în zona profesiei sau în segmentul în care s-au produs, dacă
fac confuzie de termeni, dacă le încadrează greşit sau dacă doar le plimbă prin alte sectoare ale
vieţii, aceste probleme care ar fi trebuit să rămână acolo în trecut sau să nu fie transferate într-un alt
sector, îi vor împovăra.
În 6 martie Venus le va intra pe semnul lor şi le va aduce optimism şi deschidere faţă de
ipostaze noi, posibilitatea de a se prezenta mai bine faţă de anturaj, de a fi mai inspiraţi atunci când
îşi aleg vestimentaţia, când îşi aleg limbajul sau când au de transmis un mesaj. Din nefericire,
Venus, intrând pe semnul lor, se va afla în careu cu Axa Dragonului şi aceste valori ale vărsătorilor
s-ar putea să fie în contradicţie cu planurile majore pe care şi le-au stabilit pentru anul acesta. Le
vor plăcea toate aceste lucruri mărunte care le sporesc încrederea în sine şi optimismul însă îi vor
devia de la traseul iniţial şi-i vor face să consume valori importante sau resurse importante în
evenimente neesențiale. Dacă raporturile sociale sunt tensionate, atunci şi destinul ar putea să treacă
printr-o transformare, fiind orientat către altceva. Nu trebuie să se aştepte la modificări atât de
ample în prima parte a lui martie, însă în a doua a parte a lunii, când Axa Dragonului va trece de pe
Taur-Scorpion pe Berbec-Balanţă, aceste dorinţe inversate, retrograde (Marte se deplasează acum
înapoi), nu-i mai ajuta să vadă clar evenimentele sociale, ci, dimpotrivă, îi îndeamnă spre un
paradox, adică să vadă totul prin ceea ce nu au obţinut deja, prin lipsuri.
Luna martie constituie un puternic avantaj pentru vărsătorii care sunt orientaţi pe o cale
spirituală ori care vor să producă un salt calitativ din punct de vedere moral. Toate aceste probleme
care vin spre ei acum înseamnă contact cu lipsurile, cu ceea ce nu au reuşit să obţină, cu un anume
deficit informaţional, pe care-l pot completa în mare viteză şi cu o susţinere astrală de excepţie.
Retrogradarea lui Marte pe casa gândirii superioare înseamnă întoarcerea către problemele care au
fost ignorate din neatenţie sau din rea voinţă. Acum sunt constrânşi şi această stare nu este deloc
confortabilă pentru a mai putea să și privească acolo unde trebuie rezolvată problema. Considerând
că a sosit momentul să ierte, să se împace cu cei care le-au greşit ori pur şi simplu să ia o decizie în
privinţa acestora în a nu-i mai căra în spate, a nu-i mai consola ca, după aceea, că se întoarcă
împotriva lor şi, lăsând impresia că aceasta nu este altceva decât o selecţie subiectivă, plăcerile
elevate, descoperite prin depăşirea disconfortului dat de impunere, vor fi atât de savuroase şi de
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puternice pentru această categorie de vărsători încât vor reuşi să aibă o viziune foarte clară asupra
vieţii şi să se desprindă de drama lunilor anterioare.
În mijlocul lui martie, Soarele şi Saturn împlinesc de această dată un trigon şi nu vor mai fi
atât de deranjaţi de faptul că trebuie să cheltuiască pe imaginea lor, că trebuie să investească din nou
în aceleaşi sectoare din care acum ar fi trebuit să se aleagă cu anumite beneficii. Au puterea să o ia
de la capăt pentru că li s-a schimbat viziunea, pentru că privesc din alt unghi sau de sus şi pot să
facă în alt mod apel la relaţiile pe care le au. Acest trigon înseamnă stabilitate, iar la câteva zile
distanţă, când Mercur va trece în Peşti, vor avea şi puterea necesară să pună la loc valorile pe care le
consumă, adică ceea ce le iese prin cheltuială, să le intre prin acumulare şi să se menţină într-o
anumită zonă a confortului.
În martie vărsătorii au un simţ al valorilor aparte pentru că reuşesc să se ofere pe sine ca
exemplu pozitiv nu pentru a se pune pe sine în centrul tuturor situaţiilor, nu din egocentrism, ci
pentru că au puterea să facă o selecţie pozitivă a acelora pe care i-au traversat. În felul acesta,
vărsătorii învăţa din greşelile proprii sau învăţa din mers. Ei sunt renumiţi în tot zodiacul că au
puterea să învăţe din mers, se adaptează foarte uşor unor situaţii neprevăzute dacă le este respectat
dreptul la independenţă, la părere proprie ori nu se simt îngrădiţi sau responsabilizaţi de ceea ce
descoperă, inventează ori care pun la dispoziţia celorlalţi prin inspirație.
Trecerea Capului Dragonului pe casa a IX-a în situaţia în care o perioadă importantă a
acestei luni, dar şi din luna cealaltă va sta pe cuspida dintre casa a IX-a şi X-a, îi va face deosebit
de inspiraţi însă în alt mod decât au fost în anul anterior. Iniţial, vor gusta din amarul unei crize,
apoi vor avea presentimente stranii, vor fi lezaţi de o anume neîncredere în cei pe care-i au în
preajma însă toate acest elemente care sunt negative, atunci când sunt analizate disparat, dacă sunt
privite împreună, constituie pentru ei un îndemn către curajul de a privi viaţa în forţă şi de a nu se
teme de consecinţele unor modificări care se prefigurează a se întâmpla în a doua parte a lui 2014.
Nu s-au temut niciodată de risc, ba dimpotrivă, lăsa impresia că iubesc mai mult riscul decât
stabilitatea. Fiind un semn fix vărsătorul are nevoie de mobilitate, de libertate de expresie însă nu
prin hazard, ci într-un spaţiu clar delimitat. Acum având planeta Mercur în mers direct se vor
comporta, se vor exprima într-o manieră diferita faţă de luna anterioară când Mercur a fost
retrograd. Acum, îşi asumă riscuri, sunt lucizi şi ţintesc la fix către anumite experienţe sau finalităţi.
În felul acesta, elementele invocate, cele care devin negative atunci când sunt privite
disparat, cumulate aduc acestora abilitatea de a pune la dispoziţia celorlalţi lucrurile minunate cu
care sunt inspiraţi. Ei nu simt că
sunt în criză, decât dacă se pied
în detalii. Or, acum, nu există
acest risc decât pentru vărsătorii
care au avut o copilărie
traumatizanta care au preferat săşi exploreze mult neîncrederea,
suspiciunea faţă de oameni sau
un
anume
comportament
antisocial. Pentru ceilalţi însă
conjuncţia lui Neptun cu Mercur,
conjuncţia lui Junon cu Uranus,
dar şi trigonul pe care, spre
finalul lunii, Venus şi Marte îl
împlinesc reprezintă elemente
pozitive care contrabalansează
unghiurile negative ce fac referire la o bază tristă cu care vărsătorul intră în luna martie. Ceea ce
este trist s-a consumat în lunile anterioare şi va creşte doar dacă va primi din partea acestui nativ o
atenţie suplimentara. Dacă există o educaţie în sensul acesta atunci vărsătorul va fi zdruncinat în
relaţii, va prefera să marcheze luna martie 2014 cu despărţiri celebre, iar conjuncţia lui Junon cu
Uranus, care arata asocieri neobişnuite pentru a învăţa de la viaţă, indică o asociere cu o decizie sau
cu sine însuşi, adică izolare de orice colaborare pe care un vărsător ar putea să o aibă cu cineva din
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jur. Aşadar, şi luna martie vine către aceşti nativi cu situaţii bizare pe care ei au demonstrat prin
trăsăturile native care le sunt repartizate că le pot administra foarte bine.

APRILIE
Pun în aplicare planurile din primele trei luni ale anului. Dovedesc putere. Administrarea
unui patrimoniu. Pun la îndoială multe din calitatea celor pe care le fac. Consideră că deţin
controlul. Creaţie. Sectorul muncii revine la normal. Desfăşurare de forţe. Anturajul îi ajută să se
regleze. Fac lucruri minunate. Familia este un sejur de lux. Apelul la trecut aduce tulburări în
mediul de apartenenţă. Pun punct unei relaţii.
Pentru că, prin retrogradarea sa, Marte se apropie cu paşi repezi de mijlocul zodiei Balanţă
el va contribui la împlinirea unei cruci cosmice pe semne cardinale care se suprapune în cazul
vărsătorilor pe case cadente. Asta înseamnă că vor căuta să pună în aplicare planurile pe care le-au
gândit în primele trei luni ale anului, dar nu au avut ocazia să le împărtăşească celorlalţi. Acum, în
aprilie, prin faptul că se simt revigoraţi sau motivaţi să pornească pe un drum nou, vărsătorii le
dovedesc celorlalţi că au putere şi informaţiile pe care le deţin pot contribui la progresul tehnologic,
la cel cultural sau moral al celor din comunitate. Această modelare a comunităţii nu se realizează
însă în mod simplu, ci, chiar de la începutul lunii când Soarele va fi în careu cu Jupiter şi în
conjuncţie cu Uranus, vor pune în discuţie o problemă care ar putea să nemulţumească anumite
grupuri ori să atragă întreaga atenţie negativă spre ei. Asta evidențiază probleme în administrarea
unui patrimoniu care depind foarte mult de anumite calităţi morale pe care vărsătorii trebuie să le
probeze. Dacă nu pot ierta uşor, dacă se lasă în voia unor explozii temperamentale, dacă privesc
evenimentele numai prin intensitatea lor, nu şi prin profunzime, pornesc în aprilie cu stângul.
Greşesc foarte mult şi se încarcă de o anume negativitate punând la îndoială şi seriozitatea
mesajului, dar şi calitatea afectivă a emoţiilor care sunt implicate în demersurile lor.
Finalitatea acestor demersuri care pornesc chiar de la începutul acestei luni cu stângul este
sacrificiul. Deci, dacă de la începutul lunii aprilie se confruntă cu probleme de genul acesta,
vărsătorii trebuie să se aştepte ca spre finalul lunii aprilie, când Marte va trece prin careul cu Pluton,
să fie constrânşi să sacrifice ceva din cea ce le aparţine. S-ar putea să renunţe la o idee, s-ar putea să
accepte în zona intimă un personaj care să le alimenteze confuzia şi, din această cauză, să se simtă
foarte vulnerabili. Dacă, însă consultă previziunile astrale, dacă privesc evenimentele sociale că pe
nişte ipostaze care fac parte dintr-o construcţie mult mai mare şi nu se pierd cu firea, înţeleg faptul
că gândurile lor trebuie să se îndrepte către ameliorarea unui contex agresiv din mediul de
apartenenţă. În felul acesta, vor fi îndemnaţi să-şi cerceteze faptele lor întâi şi apoi, în funcţie de cât
de pregătit este anturajul, mediul social sau zona în care doresc să transfere o informaţie, să-şi ofere
susţinerea, ceea ce va trezi admiraţie în jur, pe discernamântul pe care-l probează. Procedând aşa, el
nu va lupta împotriva celor din jur, ci va căuta, prin diverse asocieri de care să nu se ataşeze prea
mult, să lase impresia că deţine controlul într-o zonă în care oamenii nu pot să intervină cu un factor
de reglare. În această perioadă relaţiile constituie o mare problemă pentru toate semnele, dar
vărsătorii, pentru că ei sunt altfel decât ceilalţi, vor lăsa impresia că deţin controlul şi în această
zonă. Cei care sunt înzestraţi cu un simţ artistic special vor putea, în mijlocul lunii, să aducă la
lumina creaţii de excepţie. Venus şi Neptun vor fi în combinaţie şi nu doar că vărsătorii se vor simţi
inspiraţi, dar vor avea şi întreaga atenţie a comunităţii îndreptată spre ei, în aşa fel încât prin acest
joc al privirilor şi al înţelegerilor, ei să se simtă susţinuţi şi încurajaţi să creeze. Creaţiile lor poartă o
amprentă afectivă marcantă şi vor avea susţinerea şi din partea stării de sănătate, şi din partea
vibraţiilor care, pentru că Lilith a eliberat casa a VI-a, intră pe un făgaş normal. Nu se mai simt
obosiţi, pot rezista la ore suplimentare, să-şi piardă nopţile documentându-se sau pictând, scriind,
compunând ori preocupându-se de identificarea unor soluţii la care alţii nu au acces.
Aşa după cum se poate constata, întreagă luna aprilie constituie pentru vărsători o
desfăşurare de forţe care le îndreaptă atenţia către anturaj. Anturajul constituie acum un punct de
reglare. Dacă acolo lucrurile nu sunt coordonate în mod corespunzător, dacă vărsătorul este deficitar
la capitolul comunicare cu cei din jur şi, prin neobişnuit, vrea să sfideze ceea ce vine spre el, atunci
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îşi va face singur rău, își va alimenta neputinţa sau suspiciune şi se va izola de anturaj, dezgolinduse de caracter şi luptând împotriva a ceea ce ar putea să-l ridice, să-l încurajeze ori să-l avantajeze.
Astfel, în aprilie, pot face lucruri minunate şi din 20 aprilie, de când Soarele le va trece pe Taur,
vărsătorii vor transfera presiunea grupului pe presiunea în zona familiei. Se vor simți vinovaţi că
până acum mintea le-a fost orientate către alte lucruri decât cele care s-au consumat în intimitate şi
vor să îmbunătăţească patrimoniul familiei. Din nefericire, imediat ce Soarele a intrat în Taur,
Jupiter va împlini un careu cu Uranus şi o opoziţie cu Pluton şi îi va încuraja să vadă zona familiei
ca pe un sejur de lux. Se vor simți musafiri în propria familie şi dacă acolo mai exista nativi din altă
zodie care vor să le împlinească dorinţe, să-i facă să se simtă asta, atunci vărsătorul are parte de
bucurii atât de profunde şi încântătoare încât să aibă parte de stări care l-au ocolit în 2013, adică sa
se simtă împlinit şi iubit, să aprecieze căldura căminului şi să nu o mai privească pe aceasta ca pe o
îngrădire. Dacă sunt răsfăţaţi în familie, sunt în stare să ierte mult şi aproape orice, oricât de grave
sunt faptele care au fost preferate până în momentul acela.
Aceste lucruri nu vin, totuşi, necondiţionat către toţi vărsătorii, ci este necesară îndeplinirea
unei condiţii, aceea de a nu folosi dorinţele personale pentru a obţine lucruri care le-au fost refuzate
anterior. Dacă acum au în jur oameni care doresc să-i răsfeţe sau să le îndeplinească anumite
doleanţe, nu trebuie să aducă în discuţie ceea ce anterior le-a fost refuzat pentru că atunci vor crea
un val de nemulţumiri şi vor lăsa impresia că sunt alintaţi ori că profită de momentele de slăbiciune
ale celorlalţi. Rezultatul va fi marcat de o pierdere a puterii şi de blocare a sa într-o zonă a
neputinţei de a ierta. Fiind din nou refuzați sau beneficiind de împlinirea dorinţelor într-un mod
constrâns, adică aşa cum se spune în popor „cu de-a sila”, nici nu se vor mai bucura de ceea ce
primesc, dar vor fi motivaţi să reînvie în luna următoare anumite conflicte mai vechi şi să
folosească energia crucii cosmice pe semne cardinale pentru a pune punct unei relaţii, pentru a lua
decizii categorice, adică pentru a se arăta vulnerabili faţă de anturaj prin explozii temperamentale
sau prin tendinţa de a investi într-o zonă a conflictului.

MAI
Rup tăcerea. Sentimentul este folosit ca instrument de lucru. Preocupări de zona muncii.
Nimeni nu este profet în ţara lui. Constrângeri care îl descumpănesc. Învaţă mai mult decât se
aşteaptă. Contact cu un eşec. Moment de analiză. Reţinere. Depind de calitatea mediului în care
trăiesc. Trădări. Explozii.
În luna mai vărsătorii rup tăcerea şi vor deranja mult prin ceea ce spun. Asta se va întâmpla
chiar de la începutul lunii de când Venus va intra în Berbec pe casa comunicării, îndreptându-se cu
paşi repezi către conjuncţia cu Uranus care se afla deja în acest semn de câţiva ani.
Vărsătorilor, Venus în Berbec, pe casa comunicării, le aduce uşurinţa în a folosi sentimentul
că instrument de lucru ori ca mijloc de atac. Fie îşi amintesc de lucruri care nu au fost clarificate, fie
işi aleg cel mai prost moment pentru a se destăinui ori a cere explicaţii suplimentare pe marginea
unui comportament care li s-a părut pe vremuri indecent. Nu se ştie precis care sunt mecanismele
care sunt folosite de vărsători pentru a se lăsa în voia acestor motivaţii, pentru că este ceva care ţine
de horoscopul personal, există un element particular pentru fiecare vărsător în parte care va deveni
motivaţie în favoarea acestor expresii. Mai este luna în care vărsătorul se va arăta frământat de
procesul muncii, de lucrurile pe care nu reuşeşte să le schimbe la locul de muncă, de faptul că are
idei şi nu este ajutat suficient de mult de cei din jur pentru a şi le pune în aplicare. Cu alte cuvinte,
vărsătorul se simte constrâns de faptul că este un vizionar, dar nu foloseşte nimănui. Aşa cum se
spune în popor Nimeni nu este profet în ţara lui, nici vărsătorul în instituţia în care lucrează în
mai nu va fi atât de apreciat pe cât se aşteaptă. El va insista să-şi prezinte ideile, să-şi pună la
dispoziţia celorlalţi convingerile pe care le are, însă va fi primit de refuzuri ori lucrurile bune care
vin din partea sa vor fi amânate pentru vara anului 2014, când conjunctura socială va fi mult mai
avantajoasă. Acum, Soarele trecând prin Taur, se va afla la un moment dat şi în opoziţie cu Saturn
şi acest unghi înseamnă pentru vărsător constrângeri care îl descumpănesc. Va spune că ar fi
apreciat dacă ar munci atât de mult încât să doarmă la serviciu sau dacă şi-ar lua câteva zile libere,
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un concediu şi nu ar mai răspunde la telefon ca partenerii de dialog sau colegii de serviciu să vadă
cât de util este el la locul de muncă.
În realitate, lucrurile, în mai, pentru vărsător, se orientează către educaţie. Venus pe casa a
III-a ar trebui să-i încurajeze să devină flexibili prin informaţie, nu să impună celorlalţi etaloane
pentru a-i agresa. Cu cât Venus se va apropia mai mult de Uranus, până la conjuncţia împlinită în 16
mai, vărsătorii vor avea parte de tot felul de evenimente care să aibă în comun o singură idee, aceea
că a sosit momentul să înveţe şi ei ceva de la viaţa. Aşa cum ştim din trăsăturile desprinse din
astrologia natală, vărsătorul învăţa din mers şi dacă nu trăieşte agresiv, dacă nu este agasat cu ore
suplimentare, dacă nu i se reduce posibilitatea de a se exprima aşa cum doreste, va reuşi să înveţe
mult şi doar lucruri bune, în aşa fel încât atunci când le va pune în aplicare, fie şi peste câteva luni,
în vara acestui an, aşa cum îi este recomandat acum, să se dovedească a fi de actualitate ori geniale,
aşa cum îi place lui să i se spună.
Dacă însă visează prea mult, ar putea în mai să cadă de la înălţimi ameţitoare, de la care să
cadă singuri. Au nevoie să se ridice foarte sus dacă structurile pe care se bazează sunt foarte solide
şi dacă au trecut proba timpului. În caz contrar, Marte din casa gândirii superioare din 20 mai, când
va reveni la mersul direct, ar putea să-i expună la nişte eşecuri pe care le-au mai traversat de câtva
ori de-a lungul vieţii. Ştim însă din aceleaşi trăsături consemnate în astrologia natală că vărsătorul
are talentul de a repeta de mai multe ori aceeaşi greşeală lăsând impresia că nu este dispus să înveţe
nimic din asta.
Revenirea lui Marte la mersul direct în 20 mai constituie pentru vărsători un moment de
analiză. Privesc spre trecut şi fără să intenţioneze, fără să folosească foarte multă energie în sensul
acesta. Se îndreaptă cu mintea către evenimentele care s-au consumat de la începutul lunii martie
până în acest moment, cât timp Marte a fost în mers retrograd. Privesc cu o anumită reţinere aceste
evenimente şi le apreciază ca fiind agresive sau vulgare, oricum ar fi orientate către risc. Acum,
când Marte nu mai este retrograd pe casa gândirii superioare, vărsătorii adoptă o atitudine care nu le
este specifică. Consideră că riscul este orientat împotriva lor şi îşi diminuează puţin din tendinţa de
a se arunca cu toate forţele în valurile vieţii. Din nou vor depinde foarte mult de calitatea mediului
în care trăiesc, din nou vor fi învingători vărsătorii care au fost în stare să investească în oameni de
calitate şi care nu au mizat doar pe calitatea evenimentului, ci dacă au în jur oameni educaţi, dacă
se bazează pe fiinţe care au probat până acum o moralitate solidă, atunci vor reuşi să depăşească
acest impas pentru că, ţinând cont de avertismentele ce vin din partea acestora, îşi vor reveni la
forma iniţială şi nu se vor mai ridica foarte sus dacă nu au o bază foarte solidă.
Trigonul care se realizează între Pluton şi Junon de pe casele de finalitate îi avertizează pe
vărsători în acesta zonă a iluziilor. Dacă nu sunt înconjuraţi de oameni deosebiţi, de oameni sinceri,
de oameni valoroşi, ar putea să cadă pradă unor păcăleli. Riscul trădărilor este atât de mare pentru ei
pe final de mai, încât sunt cu adevărat la cheremul celorlalţi şi stabilitatea lor psihoemoţională şi
stabilitatea socială depind foarte mult de calitatea oamenilor din jur. Junon nu numai că se afla în
trigon cu Pluton aflat în tranzit prin casă lucrurilor ascunse de câţiva ani, dar se va afla şi în careu
cu Lilith din casa parteneriatelor şi anumite explozii temperamentale, anumite conflicte de mai mică
anvergură, un schimb scurt de replici sau pur şi simplu o ironie în care este implicat un vărsător
poate duce la surprinzătoare schimbări de situaţii care ar putea să şocheze în special vărsătorul care
nu are în jur oameni sinceri pe care să se bazeze. Așadar, sunt avertizați din timp în privinţa
parteneriatelor pe care vor să le construiască acum. Dacă dispun de un anturaj pozitiv atunci finalul
lunii mai îi va găsi pe vărsători în postura de a face un lucru important pentru evoluţia lor, un pas
către obiectivitate şi către confort psihic; dacă nu, energia pozitivă care vine spre ei, spre finalul
lunii mai îi va ajuta sa-şi revină după acest şoc, să fie mai deschizi către genul acesta de analiza, de
introspecţie ori de spirit critic atunci când se va pune problema unor parteneriate noi. Indiferent de
nivelul său, vărsătorul va reuşi să ajungă la o concluzie interesantă la final de mai în raport cu
mediul de apartenenţa în aşa fel încât să se păcălească mai puţin în privința celorlalţi sau eventual să
nu se mai păcălească niciodată atunci când întâlneste oameni ca aceia care au vrut acum în mai să-l
păcălească.
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IUNIE
Se aşteaptă că situaţiile din luna mai să se menţină. Confuzie. Nefiresc. Nepotrivire. A sosit
momentul să aplice. Greşeli financiare. Neatenţie. Apropierea de valorile spirituale constituie o
soluţie miraculoasă. Se cere atenţie pe hrănire. Refuza să vadă incompetenta celorlalţi. Impun în
jur o linişte stranie.
Vărsătorii vor dori şi în luna iunie să se comporte aşa cum s-au comportat în mai pentru că ia încântat concluzia la care au ajuns la finalul lunii şi vor ca anumite lucruri să le reediteze, că poate
se vor alege de data aceasta cu mai multe beneficii sau vor trece din nou pe o altă treaptă având
parte de beneficii şi mai mari. Aceasta nu poate fi decât o dovadă de lăcomie pentru că luna iunie
este diferită de luna mai prin unghiurile care se împlinesc, dar şi pentru că de această dată vor trece
din nou printr-o perioadă de 3 săptămâni de retrogradarea a lui Mercur. Mercur, de pe 7 iunie până
pe 1 iulie se va afla în mers retrograd şi de asemenea va lansa către vărsători mesajul confuziei şi al
neputinţei de a încadra pe linia adecvată concluziile la care au ajuns în luna anterioară. Ei nu se
gândesc că a sosit momentul să aplice, ci vor mai mult sau vor din nou să participe la acelaşi teatru
social. Neptun va intra şi el în mers retrograd pe 9 iunie şi le va aduce acestora probleme cu
administrarea unui fond. S-ar putea să fie păcăliţi la bani sau să nu fie compensaţi la locul de muncă
aşa cum se aşteaptă ori s-ar putea ca dintr-odată să nu mai fie plătiţi pentru munca pe care o fac, ba
chiar să aducă bani de acasă şi să plătească anumite greşeli pe care le-au făcut din cauza
retrogradării lui Mercur, adică din neatenţie.
Dacă în contactul cu anturajul, cu societatea, vărsătorii în iunie vor da dovadă de multă
neatenţie, de zăpăceală, de risipire, atunci când vine vorba să aprofundeze o stare sufletească ori să
caute lumina spirituala, ei se vor dovedi foarte eficienţi şi concentraţi, în aşa fel încât să depăşească
etape şi să intre în contact cu forme de energie din ce în ce mai rafinate. Dacă în viaţa socială
lucrurile sunt prăbuşite, negative sau încearcă să-l zdruncine sau să-l compromită, pe partea
spirituală beneficiază de o susţinere importantă şi nu oricum, ci prin apelul la cunoştinţele pe care
le-a acumulat în aprilie. Atunci a intrat în contact cu anumite informaţii, atunci a învăţat din mers
cum trebuie să se comporte sau cum sunt oamenii care au evoluat, cât de departe se poate ajunge
aplicând o metodă şi acum dintr-odată au atins şi ei stadiul acesta câştigând timp sau bucurându-se
de o viaţă sufletească intensă şi înălţătoare. Pentru că a revenit la mersul direct, Marte acum
împlineşte din nou un careu cu Pluton şi vine din sfera ideilor cu soluţii. Apropierea de valorile
spirituale constituie soluţia problemelor pe care vărsătorii nu le pot rezolva sau nu le-au putut
rezolva în primele luni ale anului. Acum sunt inspiraţi sau reuşesc să selecteze din toate informaţiile
pe care le au metodele cele mai eficiente pe care, punându-le în aplicare, să obţină rezultate sociale.
Fac acest lucru cu o mare uşurinţă atunci când vine vorba de planul ideilor sau de cercetarea
spirituală, dar in plan social se dovedesc a fi neîndemânatici sau nu au răbdarea necesară cu
oamenii din jur şi de aceea se precipită, se enervează ori sunt dispuşi să renunţe la tot progresul
tehnologic, la locul de munca, să renunţe la tot ceea ce vine din zona socială pentru că au impresia
că-şi pierd vremea degeaba.
Pentru că sunt şi vărsători aroganţi care se cred cei mai grozavi de pe această planetă,
principalul motiv pentru care nu vor dori să acţioneze pe zona socială va fi acela că nu doresc să
mai lucreze cu proștii. Îi va considera pe cei din jur sub nivelul său şi în loc să-şi folosească puterea
sa specială de a selecta informaţia şi de a fi inspirat pentru a-i ajuta şi pe ceilalţi, pentru a-şi construi
în jur un anturaj cu care să aibă un schimb pozitiv, se va arăta arogant şi se va transforma pe zi ce
trece în măgarul care alege să trăiască printre oi.
Retrogradarea lui Chiron de pe casa a II-a a strictelor necesităţi și a hrănirii înseamnă pentru
ei lecţii legate de inserţie socială, de lucrul cu informaţii concrete, logice sau de identificarea acelor
elemente ce ţin în special de zona socială şi mai puţin de partea spirituală. Acestea vor fi punctele
cele mai dureroase în iunie şi cei care vor reuşi să obţină un avantaj substanţial acum vor beneficia
şi de câştiguri financiare şi de succes emoţional și de consolidarea poziţiei sociale, adică vor avea
parte numai de beneficii. Însă nu trebuie să privim superficial această problemă pentru că a fi cu
capul în nori şi în egală măsură cu picioarele pe pământ constituie pentru vărsători o imensă
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provocare și de cele mai multe ori aleg varianta în care să se ţină departe de probleme materiale
pentru că acestea îl încarcă de insatisfacţie.
Vărsătorii sunt descurcăreţi. Reuşesc să se adapteze în orice situaţie însă atunci când sunt
constrânşi să se integreze într-un mediu pe care nu l-au investigat suficient şi despre care nu ştiu
dacă îi pot oferi un culcuş călduţ, se arată invidioşi, rigizi sau periculoşi.
În iunie va trebui să înveţe cum să se adapteze și situaţiilor de genul acesta pentru că dacă
lui nu-i place, nu trebuie că toată lumea să se transforme pentru a i se aşeză la picioare. Trebuie săşi abandoneze prejudecăţile, nu să şi le nege, trebuie să fie atenţi la etalonul normalităţii, nu să
inverseze lucrurile pentru a le impune celorlalţi propriul său etalon de normalitate.
Trecerea Soarelui în Rac pe 21 iunie înseamnă pentru ei griji la locul de muncă sau intrarea
într-un con de umbră. Fie că se preocupă de subminarea autorităţii cuiva foarte simplu prin câteva
replici prin care desfiinţează incompetența unui şef sau a unui lider, fie că ei, în postura de şef, sunt
vulnerabili la locul de muncă prin faptul că doresc să le ofere celorlalţi libertatea pe care ar dori să o
primească şi prin aceste libertăţi încurajează subalternii să-l desconsidere.
Cu alte cuvinte vărsătorii în iunie cad pradă propriilor scheme de lucru şi dacă nu au în jur
oameni deosebiţi, atunci prin deciziile pe care le au, singuri își slăbesc puterea pe care o deţin
asupra grupului de apartenenţă.
Lună nouă de pe Rac din 27 iunie are pentru ei conotaţii speciale şi pentru că în momentul
producerii sale Mercur şi Capul Dragonului se aflau în faza de aplicaţie a trigonului lor. Chiar dacă
lucrurile sunt evidente în zona profesiei sau cea medicală, in raport cu subalternii sau cu cei care
linguşesc un vărsător pentru a obţine avantaje din partea lui se afla acum într-un impas, vărsătorii
vor refuza să vadă incompetența celorlalţi sau, mai rău, nu vor avea curajul necesar să considere că
ei sunt de vină pentru libertăţile pe care cei din jur le folosesc negativ împotriva lor.
Dacă acceptă să-şi folosească intuiţia acum, atunci toată această forţă negativă care îi
învăluie va slăbi şi vor fi dispuşi să accepte sfaturile celorlalţi reuşind să impună în jur o linişte
stranie. Oricât de ciudată este această linişte ea este foarte utilă pentru că îi ajută pe vărsători să
depăşească acest impas, fără a se ataşa, fără a se simţi constrânşi şi fără a face alte greşeli sau gafe.
Finalul lunii îi aduce pe vărsători în postura de a traversa careul pe care Neptun din casa a
II-a îl împlineşte cu Junon din casa a V-a. Bunurile şi plăcerile pe care vărsătorii doresc să şi le
ofere acum sunt în contradicţie cu resursele pe care le au. Trebuie să fie conștienți că gândul de
satisfacţie nu este dat numai de viteza cu care le sunt îndeplinite dorinţele, ci şi de o anume
armonie care se creează între aceste dorinţe ale lor şi posibilităţile pe care le au ei acum să şi le
îndeplinească. Dacă nu se gândesc în felul acesta, atunci vor cu orice preţ ca cineva din preajma să
le îndeplinească aceste dorinţe şi vor abuza de încrederea lor sau îşi vor face datorii pe care anul
acesta nu vor reuşi să le achite.

IULIE
Suflu nou. Sentimente nobile. Simt că trăiesc. Vor să recupereze. Ambiţie. Risipă. Ajută.
Bucuriile lor devin etaloane pentru comunitate. Apar anumite probleme sufleteşti. Refuza
diminuarea. Noutatea îi ajută să-şi îmbogăţească patrimoniul. Au o reprezentarea ireală despre
lume. Confortul este privit ca etalon. Este propriul sau duşman. Greşelile sociale îi duc spre
izolare. Nerăbdarea îi va duce spre despărţiri.
În iulie Jupiter le intră în casa parteneriatelor şi le aduce acestora un suflu nou, noi
posibilităţi de a valorifica relaţii fructuoase sau capacitatea de a extrage dintr-o relaţie care până
acum nu a promis nimic, un avantaj substanţial. Acest lucru li se va părea vărsătorilor ca o
renaştere, se simt din nou încurajaţi să se exprime, să fie liberi şi să lase în urmă o perioadă de un an
de zile de condiţionări sau restricţii. Nu numai că Jupiter în Leu constituie pentru vărsătorii ipostaza
ideală a strălucirii, dar şi faptul că acesta se află într-o casă de relaţie, într-o casă care îi încurajează
schimbării și interacţiunii multiple, să-şi consume energia, să fie tot timpul în mişcare, în activitate
şi să se simtă din nou utili, adică să simtă din nou că trăiesc.
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Pe 1 iulie Mercur la reveni la mersul direct şi, fiind în continuare pe Gemeni, pe casa
plăcerilor, vărsătorii vor dori să-şi acorde acum libertăţi pe care nu au putu să şi le satisfacă în luna
iunie. Vor să recupereze, vor să fie din nou sufletul petrecerilor, vor să facă lucruri ieşite din comun
sau să răscolească peste tot, prin toate magazinele, prin toate librăriile, pe toate site-urile să se
documenteze, să recupereze într-un timp foarte scurt toate lucrurile pe care le-au pierdut în ultimele
trei săptămâni.
Acest consum va avea la bază, la începutul luni iulie, o motivaţie negativă. Pe de o parte
Mercur împlineşte din nou un careu cu Capul Dragonului în mers direct și aduce spre atenţia lor
soluţia cea mai bună pentru a se delecta, pentru a se relaxa, pentru a se simţi bine, fără a face
cheltuieli suplimentare, dar şi prin opoziţia Soarelui cu Pluton, de a-i priva pe cei din jur de bucuria
pe care o simte vărsătorul atunci când risipeşte. Dintre toate semnele zodiacale vărsătorul este cel
care nu are niciun regret atunci când îşi aruncă agoniseala de o viaţă pe un gest de o secundă, atunci
când se distrează cu bani împrumutaţi sau când vrea să cheltuiască mari resurse pentru situaţii care
se consuma foarte repede. Ei reuşesc, aşa cum celelalte zodii nu pot, să le insufle şi celorlalţi din
bucuria lor, din uşurinţa cu care sfidează lucrurile efemere, bucuriile acestei lumi sau limitările la
care se pot supune oamenii de dragul aşa numitului confort.
Pentru că traversează opoziţia dintre Soare şi Pluton, ei se arata calculaţi, vor să se bucure
fără cheltuieli suplimentare şi prin această diminuare, îi sancţionează pe ceilalţi privându-i de
bucuria fără mărgini la care ar putea să ia parte în momentul în care vărsătorul se desfăşoară.
În iulie vărsătorul constata că are şi alte probleme sufleteşti, de inimă sau probleme legate de
circulaţia sângelui, cardiovasculare ori proleme de asimilare. Vărsătorii care nu au trecut printr-un
proces de autoeducaţie de-a lungul vieţii vor privi cu o anume frustrare diminuarea la care sunt
invitaţi în prima parte a lunii iulie şi atunci ar putea să interiorizeze această dispută cu destinul,
această limitare, acuzând dureri de stomac sau de spate, dureri de picioare ori insomnii.
Indiferent de nivelul pe care-l au, faptul că Soarele în 10 iulie împlineşte un trigon cu
Chiron, care se află în mers retrograd pe casa hrăniri, îi îndeamnă pe aceştia să se îndrepte către
lucrurile care ar trebui să-i zidească. Dacă avem de-a face cu vărsători educaţi atunci cuvântul care
zideşte va fi elementul de care se vor apropia cel mai repede. Dacă nu, atunci vărsătorii inferiori se
vor preocupa de o altă profesie sau vor juca la loto, vor căuta ca puţinii bani pe care-i mai au să-i
investească ori să investească putere, credibilitate său timp în relaţii care să îi ajute să îşi
îmbunătăţească patrimoniul; dacă fac apel la anumite informaţii atunci vărsătorii vor fi nesiguri pe
ceea ce ştiu pentru că această îngrădire nu le este specifică. Dacă însă fac trimitere la prospectarea
noului, la exercitarea unei puteri de influenţă care vine din trigonul soarelui cu Saturn de pe casa
imaginii publice, atunci ei se vor desfăşura cu mai multă libertate şi pot să beneficieze de o
îmbogăţire a patrimoniului, în special în zona imaginii.
Ipostaza zilei de 14 iulie când Marte şi Capul Dragonului vor fi în conjuncţie, înseamnă
pentru vărsători punctul cel mai înalt al unei înţelegeri care ar putea să le zdruncine întregul edificiu
în care au crezut până acum. S-ar putea ca reprezentarea pe care o au ei despre lume să fie alta, iar
acum, când şi Venus trimite un trigon către conjuncţia lui Marte cu Capul Dragonului, când Soarele
trimite un careu către zona respectivă, vărsătorii vor trece printr-un moment de dezorientare. Nu va
mai şti care sunt lucrurile bune şi care sunt cele rele pentru că, de vreme ce este confortabil şi nu-l
îngrădesc, el le acordă credibilitate şi întregul spectrul al percepţiilor lui se îndreaptă către un nou
traseu. Le este simplu să facă acest lucru, însă acum nu ştiu dacă ar fi cazul să investească din nou
în modificări de concepţie, de gândire sau în a acorda credibilitate personalelor care acum se află pe
val sau îi impresionează pe cei din jur.
Se înţelege din aceste unghiuri că vărsătorul în iulie se considera pe sine propriul său
duşman şi nu ştie dacă să se învingă, adică să o ia de la capăt, sau să renunţe, adică să meargă mai
departe cu ceea ce ştie sau are în acest moment. Cert este că de această dată careul pe care Soarele
şi Marte îl împlinesc şi care arată conflict interior se transpune şi asupra destinului pentru că Soarele
se află şi în careu cu Axa Dragonului. Dacă luăm în calcul şi faptul ca Uranus, guvernatorul lor,
agasează axa destinului acum, ajungem la concluzia că vărsătorii care sunt acum zdruncinaţi vor
deveni pietre de moară pentru cei din jur, persoane care-i deprima pe cei din jur cu dilemele lor şi
fără să-şi dea seama împovărează grupul de apartenenţă sau îl dezbină.
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Trecerea lui Marte pe casa imaginii sociale ar putea sa le aducă acestora acţiuni făcute în
mare grabă sau care nu s-au decantat suficient. Dacă acum nu sunt siguri pe idealul lor spiritual,
daca acum nu-şi definesc foarte clar etaloanele frumosului, dacă activează în continuare pe
sancţiuni mai vechi, pe umilinţe mai vechi, dacă privesc munca la fel cum au privit-o şi până acum,
ca pe un obstacol, atunci Marte din Scorpion de pe casa imaginii publice îi va îndemna către acţiuni
care vor avea drept consecinţă izolarea lor.
În iulie se vor arăta nemulţumiti de ceea ce primesc prin munca pe care o prestează, prin
prospectarea noului sau prin utilizarea imaginii publice ca sursa de venit. Nerăbdarea îi va împinge
către desparţiri. Rezultatul îi va dezamăgi şi cei care se vor trezi înainte de a atinge finalul tragic, nu
vor face apel la evenimente risipite în timp, ci vor face trimitere la momentul 14 iulie, vor constata
atunci că l-au administrat greşit. Cu alte cuvinte iulie vine spre vărsători cu înclinaţia spre a se
dezvolta sau cu îndemnul de a folosi libertatea nu pentru a consuma resurse, ci pentru dezvoltare
personală.

AUGUST
Se întorc la un mod mai vechi de a acţiona. Atrag atenţia asupra personalităţii lor.
Consum în relaţii sociale. Orgoliu. Plăceri costisitoare. Ameninţări. Familia constituie o greutate.
Urmăresc să-şi recâştige o poziţie. Îşi pierd încrederea în cei din preajmă. Vor fi minţiţi.
Anturajul îi foloseşte pentru cunoştinţele sau abilităţile lor. Lucrurile nu sunt dictate de conştiinţă
individuală, ci de cea a grupului.
În luna august vărsătorii îşi vor folosi puterea şi relaţiile pentru a se întoarce la un mod de
expresie pe care cei din anturajul lor au crezut că l-au abandonat. Sunt mânaţi de dorinţe stranii, de
a reînvia anumite parteneriate ori de a străluci mult mai puternic decât au făcut-o până cum. Zodia
Leu este puternic accentuată, însă pe zodia lor nu au nicio planetă, iar asta înseamnă că vărsătorii
vor fi suprasolicitaţi în august şi pentru a face faţă acestei suprasolicitări, aleg să se exprime liber,
să spună ce gândesc, fără să treacă prin filtrul raţiunii sau să aibă vreo barieră în sensul acesta.
Astfel, ei vor impresiona prin calităţi, defecte, vor atrage atenţia asupra personalităţilor şi nu-i vor
interesa dacă vor realiza acest lucru prin trădare sau prin înclinaţia spre scandal sau promiscuitate.
Vor face lucruri care nu le fac cinste şi nu vor avea mustrări de conştiinţa în sensul acesta. Vor avea
justificări, explicaţii, vor considera că lupta cu un inamic puternic sau că se afla într-un război pe
care nu l-au declanşat ei, dar pe care îl pot duce mai departe.
Astfel, fără să-şi dea seama, vărsătorul se implică din nou în relaţii sociale care îl consumă
foarte mult, care-l duce spre orgoliu, spre ghinion sau care îi lasă pradă unor emoţii foarte puternice.
Pierd din vedere că evenimentele au propriul lor curs sau dacă sunt bulversaţi vor ascunde lucrul
acesta lăsându-se în voia unor plăceri care sunt uşor de observat, de analizat sau de apreciat de cei
din jur. Dacă însă primesc un feedback negativ din partea celorlalţi, nu neapărat prin confruntare
său război, cât prin ameninţări spuse pe faţă, atunci vărsătorii trec într-o altă etapă a vieţii lor în care
lansează pretenţii. Îşi aduc aminte cum i-au ajutat pe cei din jur, ce au făcut pentru ei, ce cadouri
luxoase le-au oferit sau cum şi-au pierdut ei timpul cu problemele celorlalţi. Unii se vor limita doar
la nişte avantaje, alţii vor pune pe seama anturajului o presiune foarte mare prin impresii negative
scăpate aparent întâmplător sau prin anumite evenimente nefireşti care se termină cu ghinion.
Lucrurile acestea care vin spre ei în august au tendinţa de a-i îndrepta către repararea
trecutului însă dacă pierd din vedere acest lucru, vărsătorii se vor depărta de avantajele obţinute prin
rafinarea structurii interioare, nu vor mai avea acces atât de uşor la spirit, iar idealurile spirituale
vor fi zdruncinate de scandaluri. Mulţi vărsători se vor întoarce din drum, motivând că revin cu
picioarele pe pământ pentru că au de finalizat anumite probleme legate de familie. Familia pentru ei
constituie o mare greutate, poate chiar o povară, o grijă foarte puternică şi tot din această zonă vine
şi compromisul.
Faptul că Saturn nu mai este în mers retrograd, el a revenit de la finalul lui iulie la mersul
direct, atrage atenţia vărsătorilor asupra ambiţiilor pe care le au. Luna august va fi marcată de aceste
ambiţii. Ei vor dori să-şi recâştige o poziţie pe care au pierdut-o şi din această cauză vor risca să
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exploreze partea negativă a relaţiilor pe care și le-au format în prima parte a anului. Dacă aceste
relaţii nu le aduc rezultate imediate, atunci nesiguranţa se va accentua şi vărsătorii îşi vor pierde
încrederea în cei din preajmă. Nu trebuie să pierdem din vedere ca în primul decan Venus din Rac
se va afla în careu cu Axa Dragonului şi vor percepe cu mare intensitate limitările sociale. Fie că
programul de la serviciu îi nemulţumeste, fie că trezitul de dimineaţă li se pare o corvoadă, ori toată
rutina vieţii de zi cu zi, fie că se referă la activități în familie sau pe zonă publică, îi împovărează
prea mult pe vărsători. Dacă reuşesc să depăşească acest disconfort, atunci se vor bucura că nu şi-au
pierdut antrenamentul şi dacă doresc să presteze o activitate publică, atunci o fac repede, eficient, ca
şi cum asta au făcut dintotdeauna. Dacă luăm în calcul că din 9 august Mercur şi Lilith vor fi în
conjuncţie pe zodia Leu, putem să indicăm această zi, dar şi ziua de 10 august ca fiind de referinţă
în această zonă negativă care vine spre vărsători; ei vor fi minţiţi în cuplu, de un partener, înşelaţi în
faţă sau păcăliţi cu bună ştiinţă pentru a fi implicaţi într-un demers la care se pricep foarte bine și de
pe urma căruia nu trebuie să se aleagă cu niciun beneficiu.
Din această cauza, odată cu trecerea lui Mercur pe casa a VIII-a, vărsătorii vor avea multe
întrebări fără răspuns la adresa comunităţii sau la adresa parteneriatelor pe care le dezvoltă. Unii se
vor implica în demersuri revendicative în care să se aleagă cu obiecte noi, cu o bucată de pământ
sau o nouă casă. Alţii se vor apropia foarte mult de idei filosofice sau în sfârşit vor înţelege anumite
demersuri pe care, integrându-le în propria viaţa, să-i ajute să depăşească aceste complicaţii
relaţionale.
Beneficiile care vin prin trecerea lui Mercur în Fecioară sunt însă de scurtă durată, de aceea
sunt avertizaţi vărsătorii să fie foarte atenţi la capriciile vieţii, să nu accepte orice sau dacă acceptă
să nu-şi facă planuri pe termen lung pe baza beneficiilor din august pentru că ele nu ţin.
Chiar dacă au multă libertate prin faptul că Marte le trece pe casa imaginii publice, iar
Saturn nu mai este retrograd, vărsătorii, în august, sunt coordonaţi de ceea ce se întâmplă în jur,
neavând atâta de multă libertate de expresie şi neputând să impună evenimentelor o altă finalitate.
Asta înseamnă că lucrurile nu sunt dictate de conştiinţa individuală, ci de cea colectivă, de mesajul
grupului, de ţintele care au fost stabilite în consum şi vărsătorii care înţelege acest lucru, au puterea
de a se remodela, de a se reinventa ori de a-şi folosit imaginea socială, căldura sau deschiderea către
a sublima elementele negative din intimitate de care sunt răspunzători.
Deciziile pe care le iau până pe 23 august, când Soarele le va trece în fecioară, se vor
transforma în evenimente riscante ce se vor consuma până în a doua parte a lunii septembrie. Asta
se întâmplă pentru că Lilith va pune o mare greutate pe energia socială şi atunci când ea trece într-o
casă a morţii sau a misterului, vărsătorii vor fi tentaţi să privească partenerul de viaţă cu mai multă
suspiciune, să creadă că sunt minţiţi, înşelaţi sau că există o agendă secretă în toate demersurile în
care partenerii lor sunt implicaţi. Prin această atitudine dau dovadă de orgoliu, iar orgoliu îi duce
spre ghinion. Ghinionul a fost gândit prin deviaţii pe care şi le-au permis în luna august, până pe 23,
când Soarele se afla în Leu. Problemele parteneriale, dacă sunt scăpate de sub control, se vor
transforma în probleme existenţiale. Pentru că Pluton şi Junon vor fi acum în opoziţie, dau o mare
amploare unor evenimente minore, amestecându-le pe acestea printre alte probleme mari pe care
vărsătorii au crezut că le-au rezolvat. Dacă au înţeles că puterea le vine din interior şi interiorul
trebuie să şi-l păstreze imaculat, pur, cald şi în armonie cu idealurile înalte, atunci aceste
contradicţii parteneriale ar putea fi puse pe eroarea umană, pe faptul că oamenii au dreptul să se
dezamăgească unii pe alţii, dar nu au voie să se dispreţuiască din cauza unor ipostaze de moment.

SEPTEMBRIE
Lucrurile merg de la sine. Îşi fac procese de conştiinţă. Încercări pe atenţie. Își ascund
sentimentele pentru o cauză nobilă. Mândrie. Emoţiile pozitive trec prin criză. Multe le sunt
răsturnate. Sunt competitivi pe piaţa muncii. Ţintele profesionale sunt prea îndrăzneţe. Vor să
depăşească etape. Au nevoie să selecteze informaţiile. Dacă sunt pozitivi devin învingători.
O parte din luna septembrie vărsătorii vor avea impresia că lucrurile merg de la sine. Au fost
puternic impregnaţi de această situaţie din evenimentele pe care le-au parcurs în august, însă acum
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sunt puşi în faţa altor probleme, de această dată mult mai importante, care sunt legate de uşurinţa cu
care îşi fac procese de conştiinţă sau cu care iau decizii categorice pentru a se desprinde de anumite
evenimente ale trecutului, împreună cu personale care le-au marcat.
Chiar de la începutul lunii, Mercur va trece în Balanţă, pe casa gândirii superioare şi se va
îndrepta cu paşi repezi către Capul Dragonului, cu care va fi în conjuncţie pe 17 septembrie., dar
conjuncţia cu Capul Dragonului înseamnă şi poziţia cu Uranus, ceea ce îi tulbura pe vărsători în
elementele pe care mizează cel mai mult. Pentru că au o înclinaţie spre a gândi ipostazele din mai
multe puncte de vedere, ori pentru a surprinde esenţialul acolo unde nimeni nu-l vede, relaţia cu
munca, aceea care este desfăşurată prin raporturi sociale neobişnuite, dar pe care vărsătorii le văd de
lungă durată (trigon Junon-Saturn) îi încearcă acum pe atenţie.
Vărsătorii în septembrie vor avea atenţia blocată pe anumite evenimente sau mai exact pe o
anumită înţelegere asupra anumitor evenimente pe care le parcurg împreună cu cei din jur. S-ar
putea ca în septembrie să se laude cam mult şi prin această prezentare pozitivă a lor să arate că-şi
neglijează familia ori că nu se mai simt atât de împovăraţi de probleme din această zonă.
Trecerea lui Venus în fecioara îi îndeamnă pe aceştia să-şi ascundă sentimentele, dar o fac
pentru o cauză nobila, o fac pentru că au văzut că de fiecare dată cand au împărtăşit celorlalţi din
temerile lor, că au văzut că atunci când au arătat că au încredere în ceilalţi, lucrurile au intrat într-un
derapaj care i-a pus în dificultate. Acum când Chiron şi Junon vor fi în trigon, dar când vor fi în
trigon şi cu Saturn descriind un triunghi regal pe semne de apa, vărsătorii lasă impresia că au învăţat
din experienţele proprii, că sunt de această dată înţelepţi, ca nu se mai tem de situaţii neprevăzute şi
că pot să citească în intenţiile celorlalţi de la primele gesturi. În realitate, prin faptul că Lilith trimite
un sextil cu Capul Dragonului, încercând să medieze relaţia proastă pe care Uranus o are cu Axa
Dragonului, îi face pe vărsători prea siguri pe ei şi poate prea mândri, îndemnându-i să pună puţină
aroganţă în toate explicaţiile pe care le oferă sau toate gesturile pe care le fac. Pentru că Lilith este
importanta acum în parteneriatele pe care vărsătorii le dezvolta, s-ar putea ca emoţiile pozitive să
treacă printr-o criză, să fie blocate ori să fie orientate în scopuri care nu sunt acum de actualitate ori
care nu sunt urgente.
Vărsătorii care sunt lucizi ar putea privi toată această deviere de la cale cu o anume îndoială.
Se vor îndoi că eficienţa este reală şi că promisiunile celorlalţi se bazează foarte mult pe elementele
care au fost urmărite, observate sau apreciate din comportamentul lor.
Dacă până pe 13 septembrie lucrurile au venit spre ei mai mult sub forma unor intuiţii pe
care le-au avut în momentul în care Mercur şi Uranus îşi împlinesc opoziţia lor, aceste intuiţii sunt
confirmate de secvenţe sociale care îi pun în dificultate. Nu doar Mercur şi Uranus sunt în opoziţie,
dar şi Venus trece prin opoziţia cu octavă să superioară (Neptun), iar Luna se va afla şi ea în
opoziţie cu Saturn, lăsând impresia că multe le sunt răsturnate sau nu mai primesc susţinerea
necesară din parte auditoriului.
În 14 septembrie Marte le va trece în Săgetător pe casa prietenilor şi îi va duce în postura de
a fi competitivi pe piaţa muncii în sectorul profesional ori în sectoarele unde se pune mult accent pe
pasiune sau într-o zonă diferită de aceea a profesiei. Nu conflictul este acum important între
oameni, cât plăcerea de a se lua la întrecere pentru a-şi afirma calităţile, abilităţile sau deschiderile.
În 17 septembrie, când Mercur se va afla în conjunctie cu Capul Dragonului, Venus se va afla în
opoziţie cu Chiron şi din nou vărsătorii vor lăsa impresia că pot retrăi la nesfârşit aceleaşi
întâmplări, că pot să ducă la nesfârşit aceleaşi discuţii fără să se oprească şi primesc din partea
comunităţii, prin evenimentele pe care le traversează, un ultimatum. Ei acum se confruntă cu
probleme sufleteşti, cu tulburări în zona emoţiilor pentru că au impresia că şi-au neglijat mult partea
afectivă a vieţii preocupându-se mult de ceea ce înseamnă sporirea patrimoniului personal, avansare
în zonele profesiei ori sarcini de serviciu în plus faţă de ceea ce aveau deja.
De această dată sunt subiectivi pentru că în zona profesiei nu i-a suprasolicitat nimeni, ci ei
singuri şi-au stabilit anumite ţinte care s-au dovedit a fi prea îndrăzneţe sau traseul până la ele
anevoios. Pentru că în a doua parte a lunii Pluton îşi revine din mersul retrograd, iar Marte se va
afla în careu cu Neptun, vărsătorii au tendinţa de a depăşi etape. Nu mai au răbdare cu cei din jur şi
nici cu demersurile, nu vor să le mai respecte traseul, vor să schimbe, vor să devanseze termenul
limită şi de asemenea vor să schimbe regulile în timpul jocului. Multe treburi neobişnuite se
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schimbă acum, mai ales că prin trigonul pe care Jupiter şi Uranus îl împlinesc, raporturile
parteneriale, deschiderile ori confruntările la scenă deschisă pe care le traversează vărsătorii nu au
darul de a-i umili sau de a-i pune într-o lumină proastă, ci de a-i avansa, de a le favoriza reuşita și
recunoaşterea socială. Cu alte cuvinte, trec prin provocări pe care le abordează cu maximă
curiozitate şi curaj, reuşind să transforme un neajuns într-un avantaj propriu.
Dacă acum când Mercur trece prin Balanţă vărsătorii sunt încurajaţi să extragă din toate
evenimentele pe care le parcurg un avantaj, chiar dacă le este folositor sau nu, când Mercur le va
intra în Scorpion, din 28 septembrie, ei vor dori să le selecteze, vor renunţa la hainele care nu mai
sunt de sezon, la planurile de viitor, vor renunţa la numite studii ori pur şi simplu vor înapoia
anumite obiecte care consideră acum că nu le mai sunt utile.
Vărsătorii care au funcţii de conducere se vor preocupa mult de această zona şi vor avea
avantaje din nou prin contactul cu latura abstracta a vieţii ori prin faptul că Lilith se afla pe casa a
IX-a a străinătăţii, prin contact cu persoane situate la mari depărtări de ei sau la modul concret din
contactul cu străinătatea.
Pentru vărsători luna septembrie reprezintă o imensă provocare şi dacă nu reuşesc să-şi
tempereze orgoliul, dacă nu-şi ajustează stima de sine, dacă nu renunţă la abilitatea lor de a-şi
prezenta în avantaj propriu anumite episoade pe care le parcurg, atunci vor reuşi să fie cu adevărat
învingători, iar această selecţie care vine spre ei la finalul lunii să nu separe oamenii, să nu
fragmenteze grupurile, ci pur şi simplu să se realizeze la nivel mental îşi să constituie pentru
vărsător un imens beneficiu deoarece aceasta este zona în care el se desfăşoară cel mai bine.

OCTOMBRIE
Devin mai lucizi. Se implică în evenimente de mare ecou. Devin puternici prin exemplul
propriu. Puterea mentală îi ajută. Evadează. Hotărâri importante. Au nevoie să refuze
pasivitatea. Devin iuţi la mânie. Avantajele personale îi incită. Devin geniali în plan social, iar în
viaţa privată un cui în talpa. Asocieri abordate uşor. Limitări. Au nevoie să li se respecte ritmul
de lucru. Evenimentele sociale le cer disciplină.
De-a lungul lui 2014 vărsătorii au avut parte de tot felul de situaţi care i-au încurajat să-şi
schimbe atitudinea sau se comporte altfel. În octombrie, când Junon le va trece pe casa
parteneriatelor, ei vor fi văzuţi altfel, vor fi caracterizaţi pe baza acestor schimbări, iar aceste
modificări de comportament nu vor mai fi considerate ipostaze sau reacţii de moment. Faptul că
Junon trece pe casa parteneriatelor le deschide acestora ochii. Îi văd mai uşor pe cei din jur sau le
văd acestora calităţile. Se pot implica în tot felul de relaţii sau în activităţi de grup care să îi încarce
de o mulţumire aparte. Astfel, prin asociere, vărsătorii pot să creeze evenimente care să le aducă un
mare ecou, sau pe cei care sunt angrenaţi pe o cale spirituală ori care sunt preocupați de lucruri
ezoterice, să-i determine să considere că au un rost, că au o menire şi din această cauză a sosit
momentul să judeca situaţiile pe care le parcurg sau persoanele cu care interacţionează nu pe baza
gloriei sau risipei, nu pe baza avantajelor sau dezavantajelor, ci prin moralitate sau prin etaloane
tangente la viaţa spirituală. Din nefericire, luna octombrie este în mare parte dominată de mersul
retrograd al lui Mercur şi această planeta, plimbându-se pe cuspida dintre casa a IX-a şi casa a X-a,
le zdruncina acestora convingerile cele mai înalte sau emoţiile cel mai adânci pe care le-au protejat
de instabilitatea socială de-a lungul acestui an. Acum va trebui să facă dovada faptului că sunt cu
adevărat fiinţe superioare şi nu prin inspiraţii de moment sau soluţii pe care le oferă celorlalţi, ci
prin exemplul propriu, prin calitatea deosebită pe care o pot personaliza cu întreaga lor fiinţă.
Pe principiul Acolo unde stă puterea, acolo sta şi slăbiciunea vărsătorii vor fi din nou o
mare figură a zodiacului. Ei vor preschimba acest dicton în acolo unde-ţi sta cea mai mare
slăbiciune, acolo vei descoperi cea mai mare putere”. Acest lucru va deveni vizibil în preajma zilei
de 27 octombrie când Soarele şi Uranus vor fi în opoziţie pe casa drumurilor. Fie că au parte de
evenimente tragice, de contactul cu pericolul la modul concret sau distrugător, fie că deciziile lor
devin periculoase pentru ceilalţi. În felul acesta, în momentul în care consideră că nu mai au nicio
şansă şi puterile lor trebuiesc îndreptate doar către valorile spirituale, pentru că acolo lucrurile sunt
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clare şi lumile subtile nu sunt dominate de haos, aşa cum este dominată această lume, atunci dintrodată realizează că sfera ideilor, că forţa gândului, că puterea mentală este cea care îi ajută acum să
se ridice nu este folosită numai ca argument în favoarea dezamăgirilor.
Vărsătorul nu este singurul semn zodiacal care foloseşte sfera ideilor pentru a reuşi, însă este
singurul semn zodiacal care poate face acest lucru în absenţa totală a vreunor interferenţe de natură
materială. Ei pot evada complet într-o lume a ideilor şi oricât de abstractă ar fi, ei se simt în
siguranţă, lucrează foarte bine cu elementele care sunt integrate acolo. Trigonul pe care Marte şi
Jupiter îl împlinesc, le va aduce acestora beneficii prin asocieri la mare distanţă ori avantaje prin
faptul că se decid. Este surprinzător, dar în cazul vărsătorilor, în octombrie este suficient să se
decidă în privinţa anumitor probleme, ca ele să fie în mare parte rezolvate. Asta se întâmplă pentru
că acest trigon care se realizează pe semne de foc reuşeşte să pună în aplicare idei mai vechi pe care
vărsătorii le-au frământat în prima jumătate a anului când Marte le trecerea pe acolo pe unde trece
acum aglomerarea de planete de pe Balanţă. Ei nu se întorc spre trecut, ci trecutul vine spre ei, de
această dată pentru a-i susţine, pentru a-i scoate din penibil, pentru a combate minciunile cu care
sunt loviţi sau pentru a se face dreptate sau pentru a aduce dreptatea de partea lor.
Cei care s-au născut în această zodie şi care doresc să consulte aceste tipuri de avertismente,
aceste previziuni astrale, trebuie să înţeleagă că retrogradarea lui Mercur îi îndemna acum nu spre
pasivitate, nu să privească spre cer şi să aştepte pară mălăiaţă, ci să fie deschişi faţă de acest tip de
recompensă. Dacă Marte din Săgetător, cel care îi îndeamnă spre competiţii, care le aduce o energie
suplimentară, care îi face iuţi la mânie, aspri la vorba acum în această perioadă, Saturn din casa
imaginii sociale trimite către Jupiter un careu. Dacă se simt bine că au avantaje personale, că li se
îndeplinesc anumite dorinţe ori că anumite aspiraţii intime, personale, îşi găsesc acum suport astral,
evenimentele sociale pe care le-au construit în mod conştient pe vremea când dorinţele nu le erau
îndeplinite ca varianta auxiliară le sunt acum în continuare potrivnice. O parte dintre ele s-ar putea
să nu-i mobilizeze în sensul negativ, dar cu siguranţă le ţin vie atenţia pe anumite obstacole sociale,
acelea care le sunt legate de maturitate sau de reînvierea unor conflicte.
Nu le este indicat să treacă acum la extrema cealaltă nici pentru că Junon le trece pe casa
parteneriatelor, dar nici pentru că Marte, prin reînvierea dorinţelor mai vechi, urmăreşte să se
împrietenească cu toată lumea. Beneficiile care vin spre ei acum, din cauza lui Mercur retrograd,
trebuiesc lăsate să se desfăşoare după propriul mers, să se orienteze după o comandă venită din
subtil, însă nu trebuie sub nicio formă sa încurajeze vărsătorilor pasivitatea. Ei trebuie să meargă în
continuare pe linia efortului, a muncii, a seriozităţii, sau a susţinerii pe care au urmărit de-a lungul
acestui an să o ofere grupului de apartenenţă. De asemenea, nu este de neglijat faptul că în
continuare Uranus are un impact negativ asupra Axei Dragonului şi s-ar putea, dacă privesc în sens
personal beneficiile lunii octombrie, să devieze de la cale ori să se întoarcă la lucrurile minore pe
care refuză sistematic să le înveţe. Vărsătorii pot fi geniali în problemele sociale, însă în viaţa
intimă pot fi adevărate catastrofe sau oameni care să nu reuşească să înveţe niciodată să respecte
programul, mesele regulate sau alte reguli banale de convieţuire. Aceste lucruri îi vor tulbura în
octombrie pentru că retrogradarea lui Mercur îi va deposeda pe aceştia de înţelegerea folosită
adesea pentru a ieşi din situaţii penibile, generate de neatenţie sau nerăbdare. Faptul ca Marte se afla
acum în sextil cu Axa Dragonului le aduce acestora evenimente care ar putea să le înnobileze
destinul, dar nu de la sine, ci condiţionat, doar dacă instabilitatea pe care au probat-o de-a lungul
anului va fi corodată sau va fi şlefuită conform mesajelor care vin acum din anturaj.
Unui vărsător îi este greu să aplece fruntea în faţa celorlalţi. El se asociază foarte uşor, dar
nu doreşte să fie supus, nu doreşte să fie coordonat, controlat ori constrâns să facă anumite lucruri
împotriva voinţei sale. El va aborda inclusiv proceduri de autodistrugere, dacă îi este atinsa
libertatea sau dacă este constrâns să trăiască într-un mediu pe care nu l-a investigat în prealabil. Din
punct de vedere spiritual acesta este un semn de maturitate pentru că el exprimă o libertate a
spiritului. Din punct de vedere social vărsătorul va exprima acum lucruri pe care ceilalţi nu le vor
înţelege. Şi, judecând după faptul că anumite beneficii ale vieţii vărsătorului depind foarte mult de
interacţiunea cu ceilalţi, înţelegem că centrul de greutate al reuşitei vărsătorului în octombrie constă
în disponibilitatea sa de a oculta şi de a-şi folosi toată partea conştientă a fiinţei sale pentru a
înţelege recomandările care îi sunt făcute. Acesta va fi însă un element extrem de anevoios, greu,
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dificil pentru vărsători pentru că Venus, trecând prin scorpion, va împlini cu Junon la finalul lunii
un careu şi le va aduce acestora conflicte sau îndoieli legate de faptul că vreodată ar putea să se
simtă confortabil cu aceste limitări sau aceste condiţionări venite din zonă publică. Ei vor să înveţe,
dar în ritmul lor, vor să asimileze numai informaţiile care le sunt pe plac, adică sunt nişte răzvrătiţi
ai zodiacului care acum trebuie să treacă printr-un program de reeducare. Pentru că nu se simt
confortabili cu aceste tipuri de limitări, vărsătorii vor ajunge la finalul lui octombrie obosiţi,
epuizaţi, cu mai puţină energie, însă cu speranţa că viitorul ar putea să-i ducă în zona unde să nu
mai fie atât de condiţionaţi. Marte va intra pe casa lucrurilor ascunse și speranţele lor nu sunt lipsite
de suport, ci vor avea ocazia, până la începutul lunii decembrie, să transforme orice situaţie în
avantaj propriu.

NOIEMBRIE
Greutate din partea comunităţii. Iau contact cu o energie nouă. Se simt eliberaţi de
anumite răspunderi. Revin cu picioarele pe pământ. Nemulţumire față de anumite situaţii sociale.
Prospectarea unei imagini sociale. Avantaj. Abuz de putere. Schimbări majore. Contactul cu
elementul cel mai riscant de peste an.
Noiembrie este luna în care se încheie presiunea pe care anturajul, grupul de apartenenţa sau
parteneriatele o pun pe umerii vărsătorului. Spre finalul lunii, Lilith le va trece pe casa misterelor şi
vor fi degajaţi de anumite situaţii care sunt complicate, apăsătoare sau dure şi pe care nu le pot
schimba. De vreme ce Lilith va trece pe casa misterelor, acestea vor rămâne în continuare in aceeaşi
componentă compromiţătoare pentru vărsător, însă o parte din ele nu vor mai fi atât de invazive
pentru starea de conștiință. Multe dintre ele nu vor mai ajunge la el, de ele nu vor mai şti, şi din
această cauză anumite raporturi sociale vor fi puţin mai confortabile. Vor avea de această dată
ocazia să disimuleze mai uşor şi sa depăşească cu mai mult optimism anumite situaţii apăsătoare.
Până când aceste lucruri se vor împlini de-a lungul acestei luni, vărsătorii vor avea de
parcurs tranzitul lui Marte prin casă lucrurilor ascunse, care se va concretiza la un moment dat, pe
11 noiembrie, şi cu o conjuncţie Marte-Pluton pe casa a XII-a. Vărsătorii care sunt preocupați de
ezoterism sau care au înclinaţii spre această latură imaterială a vieţii au ocazia să ia contact cu o
energie nouă. Unii ar putea chiar sa se deschidă către noi surse de putere sau să aibă acces la
iluminare ori la stări profunde de conştiinţă. Cei care sunt mai departe de zona aceasta, care sunt
mai ataşaţi de lumea materială şi care privesc beneficiile vieţii cel mult prin schimburi de natură
afectivă, vor primi această energie binefăcătoare prin faptul că vor fi eliberaţi de anumite
răspunderi.
Există însă şi o a treia categorie de vărsători, aceia care iubesc foarte mult să fie neatenţi, să
fie responsabili ori se lauda cu faptul că nu pot fi modelaţi cu cei din jur sau au un noroc de care îşi
permit ori de câte ori au chef să abuzeze. Aceștia vor traversa în noiembrie situaţii periculoase, care
sunt îndreptate împotriva lor sub forma unei sancţiuni. Vor atinge finalul unui drum, poate chiar
finalul drumului benefic pe care-l formulează cu atât de multă aroganță. Ar putea constata în
noiembrie că norocul li se termina şi că sunt aduşi cu picioarele pe pământ după ce traversează
evenimente complicate sau tragice.
Pentru toţi vărsătorii, indiferent de calitatea sau de profunzimea lor, luna noiembrie este
marcată de încheierea unui drum, de finalul unui traseu şi unii s-ar putea să fie extrem de
nemulţumiţi că nu au fost informaţi în prealabil sau chiar supăraţi pe ei înşişi că nu au anticipat
această situaţie. Desprinderea sau pierdere îi va zdruncina foarte mult pe vărsători şi unii dintre ei sar putea să-şi piardă cumpătul să fie agresivi, nemulţumiţi sau să dorească să recâştige o poziţie aşa
cum consideră că merită.
Cei care insistă pe acest traseu nu vor face altceva decât se vor adânci şi mai mult în această
formă de penitenţă, în această formă de sancţiune şi ar putea să-şi prelungească chinul nu neapărat
să ajungă la finalitatea pe care au impus-o.
Este cazul ca în noiembrie vărsătorii să se retragă din anumite demersuri, să înţeleagă că
dacă până acum li s-a aratat de mai multe ori că anumite evenimente nu pot fi coordonate sau
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întoarse din drum aşa cum nu pot fi coordonate sau orientate către finalitatea pe care o vor ei,
înseamnă că a sosit timpul să-şi conserve puterile, să se orienteze către altceva or să ducă mai
departe îndemnul lunii octombrie, acela de a învăţa să asculte.
Faptul că îndemnul acestei luni este acela de a-şi dărui alte posibilităţi, de a se implica în
alte demersuri care ar putea să le aducă mai multe beneficii, este susţinut şi de faptul că Venus şi
Saturn se întâlnesc într-o conjuncţie pe Scorpion în 13 noiembrie. Asta înseamnă că sunt incitaţi să
vadă pe de o parte pericolele situaţiilor în care doresc să insiste abuziv, dar şi beneficiile unor
întâmplări noi. Aceste beneficii nu sunt legate numai de confortul personal, ci şi de prospectarea
unei alte imagini sociale. Ei au ocazia acum prin noile relaţii, prin noile deschideri sau prin faptul că
sunt constrânşi de conjuncturile sociale să-şi rezolve o criză personală să vadă luminiţa de la capătul
tunelului sau să reuşească să-şi pună în valoare creativitatea cu mai mult succes.
Înainte de a intra în Sagetator, Venus va avea de împlinit de pe gradul anaretic din scorpion
un careu cu Lilith de pe gradul anaretic din leu. Ceea ce simte vărsătorul acum consideră că este un
avantaj şi s-ar putea ca unii dintre aceşti nativi să dea dovadă de abuz de putere, să caute să-şi
ascundă lipsa simţului practic prin descinderi care nu le fac cinste. Ei se tem din nou de eşecuri, se
tem că investind încredere într-un traseu nou, aşa cum au făcut în luna martie, s-ar putea să ajunga
în acelaşi loc. Nimeni nu ştie cu lux de amănunte ceea ce urmează să se întâmple. Lor le este
creionat acum traseul de viitor aşa cum se întâmplă şi în cazul celorlalte zodii. Nimeni nu are
convingerea că o situaţie se va întâmpla în mod real aşa cum este creionată din conjuncturile astrale,
însă toate zodiile au certitudinea că acum, pe acest careu care se realizează pe gradele anaretice din
cele două zodii de putere, Scorpion şi Leu, înseamnă tentaţia abuzului de putere. Pentru vărsător
abuzul de putere este extrem de neplăcut pentru că deşi are o încredere în sine mult mai solidă şi
mai exersata decât celelalte zodii, în viitorul apropiat, imediat cum Venus va intra pe Săgetător, va
avea mustrări de conştiinţă şi va căuta să se apropie de cei care i-au abuzat, rănit, i-au jignit pentru
a-i ajuta să se vindece sau pentru a-i consola. Cu alte cuvinte rănesc şi apoi se ocupă de repararea a
ceea ce au făcut, deşi îşi consuma energia fără rost neînvăţând nimic din toate acestea. Dacă înainte
de a fi tentaţi cu această descindere a forţei se vor preocupa de realizarea unui exerciţiu mental şi
anume să înţeleagă că dacă îşi folosesc energia în această lună pentru a asculta pe cei din jur pentru
a-şi însuşi şi o altă viziune şi anume o observare dintr-un alt unghi, cu siguranţă careul pe care
Marte îl împlineşte la Axa Dragonului şi care înseamnă desfăşurarea unei karme plutoniene (Marte
este regent karmic de sud şi desfăşoară acest tip de karma prin unghiul de 90 de grade pe care-l
împlineşte cu Axa Dragonului) atunci vărsătorii ar depăşi o mare problemă care vine spre ei în anul
2014. După unghiurile pe care le-am indicat, se pare că acest final de lună noiembrie constituie
elementul cel mai riscant, cel mai dificil şi cel mai complicat de peste an.
Trecerea lui Lilith în casa VIII-a îi va
îndrepta pe vărsători către mister. Vor fi atraşi
de lucruri mai ciudate, mai neobişnuite decât
s-a-ntâmplat până acum, iar
unii dintre
vărsători care până acum s-au preocupat doar
de lucruri legate de lumea aceasta ori de
anumite evenimente stranii, tangente cel mult
la teoria conspiraţiei, acum vor depăşi această
etapă preocupându-se de latura spirituală, de
ezoterism sau de marile mistere ale omenirii.
În viaţa personală se va produce o
schimbare neplăcută în sensul că vărsătorii sar putea să compenseze dezinteresul pe care lau avut faţă de familiei arătându-se deosebit
de preocupaţi de ceea ce se întâmplă cu sentimentele celorlalţi, cu intimităţile lor, considerând ca în
felul acesta îşi garantează o susţinere pe viitor. În următoarele 9 luni, cât Lilith va sta pe zodia
Fecioara vărsătorii vor fi marcaţi de griji inutile, de frici sau de contactul cu evenimente pe care nu
le pot controla şi care sunt marcate de folosirea abuzivă sau periculoasă a forţei.
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DECEMBRIE
Se simt corodaţi. Trec la atac. Beneficii din parteneriate. Au nevoie să aibă răbdare cu
ceilalţi. Se preocupă de ceea ce au de dăruit. Se întorc la relaţii mai vechi. Dezamăgire. Călătorii.
Nu se pot adapta. Semne de întrebare faţă de evenimentele pe termen lung. Rezultatele bune sunt
doar din evenimentele de pe termen scurt. Repetă greşeli.
Cu Lilith pe casa a VIII-a, vărsătorii au în luna decembrie contact cu lucruri noi. Ei vor să
cunoască toate situaţiile care îi pun în dificultate, vor să exploreze anumite slăbiciuni pe care le-au
constatat doar cu titlul informativ de-a lungul acestui an şi care acum simt că prind contur. Mai
mult, vărsătorii care sunt conştienţi de ceea ce li se întâmplă simt că anumite elemente negative îi
corodează și din interior şi ar putea, ca în anumite situaţii, să le compromită modul cum se prezintă
ordinea ideilor sau chiar atingerea finalităţii unor demersuri. Dacă în prima parte a lunii, până când
Marte le va intra pe semnul lor, toate aceste situaţii iau înfăţişarea unor confuzii, din 5 decembrie
Marte le va intra pe casa I si vărsătorii vor trece din nou la atac. Vor scoate din tolbă săgeţile cele
mai ascuţite sau își vor folosit sentimentul, dragostea, comunicarea sau experienţele care i-au
tulburat până acum pentru a se afişa în alt mod faţă de ceilalţi. Sigur există şi vărsători care nu vor
să se descopere, care nu spun totul despre sine, care nu se afişează foarte uşor în orice mediu şi care
nu se simt confortabil atunci când se desfăşoară. Însă chiar şi aceştia au suficient de multă încredere
în ei, ca atunci când vine vorba despre experienţele lor să şi le poată prezenta într-un mod care să-i
pună în valoare.
Sextilul lui Junon cu Capul Dragonului înseamnă pentru vărsători beneficii venite din
parteneriate. Dacă se vor axa prea mult pe ceea ce au ei de oferit şi nu sunt atenţi la ecoul acţiunilor
lor, dacă nu urmăresc să se armonizeze şi dacă vor să se consume foarte mult spunând adevărul,
scotând la lumina anumite procedee de manipulare la care au căzut victime în 2013, dacă se axează
doar pe aceste elemente de deconspirare, atunci se vor arăta suficient de orgolioşi să piardă din
vedere că în jur fiinţele plăpânde, oamenii care vorbesc rar, puţin sau care preferă să simtă mai mult
decât să se exprime verbal constituie baza pe care îşi pot construi un edificiu puternic în viitor.
De asemenea, decembrie este şi luna în care Saturn le va trece pe casa prietenilor
îndemnându-i pe aceştia să renunţe la folosirea energiei pentru imaginea publică, pentru a se păstra
într-o funcţie sau pentru a-şi consolida statutul şi să se ocupe de o anume soluţie în cercul de
prieteni. Unii vor considera că încă de la începutul lunii decembrie trebuie să facă o selecţie în
această zonă pe baza sentimentelor. Numai că, paradoxal, ei vor să-i judece pe ceilalţi după
propriile sentimente, dar nu mai au timp şi nici atenţia necesară să se preocupe de ceea ce simt
ceilalţi. Consideră că ceea ce au de oferit, de dăruit este de o importanţă crucială şi atunci lucrurile
mărunte, delicate, simple sau care nu s-au maturizat încă şi care sunt plasate în segmentul celălalt
pot aştepta o lună, două, trei sau chiar un an până când ei îşi definitivează acest proces de transfer
de informaţii.
Până şi pentru vărsători roata se poate întoarce şi axându-se foarte mult pe a dărui şi
pierzând din vedere factorul uman, s-ar putea ca obsesia dreptăţii, a corecţiei, a echidistanţei, în
decembrie să-i ducă pe un drum greşit să le reducă numarul prietenilor din jur şi să-i transforme în
persoane obsedate de termeni, de idealuri, de stări sufleteşti sau pur şi simplu de tipare umane.
În 8 decembrie Jupiter va intra în mers retrograd de pe casa parteneriatelor şi se vor întoarce
la relaţiile care au dovedit că pot să le susţină genul acesta de descinderi. În felul acesta vărsătorii
vor considera că alegându-şi cu mare atenţie oamenii, performanta le este garantată şi se pot relaxa
în astfel de preocupări sau nu mai simt atâtea demersuri în fata evenimentelor viitoare. Ei trebuie să
aibă în vedere faptul că retrogradarea lui Jupiter coincide şi cu intrarea lui Venus în Capricorn pe
casa lucrurilor ascunse şi chiar dacă se întorc la anumite relaţii care le-au dovedit vărsătorilor că le
sunt folositoare, ei acum nu se mai pot exprima din punct de vedere afectiv aşa cum s-au exprimat
pe vremuri şi s-ar putea ca de această dată să nu se aleagă cu atât de multe beneficii sau aceste
relaţii să le amplifice agitaţia şi să-i constrângă să evadeze din lumea reală cu aceeaşi dezamăgire ca
şi în trecut.
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Dacă adăugăm faptul că în 16 decembrie şi Junon va intra în mers retrograd, dezamăgirea
vărsătorilor este garantată de acest context astral, cu atât mai mult cu cât în mijlocul lunii decembrie
Uranus şi Pluton îşi ating din nou careul lor, îndemnându-i pe vărsători să fie din nou atenţi la
lucruri mici, la lecţii banale, legate de buna conduita, de relaţionarea simplă care ar trebui să fie
abordată cu mai multă uşurinţă de ei sau în consonanţă cu îndemnul care le vine din zona socială.
Unii, pentru că nu reuşesc nici de această dată să se adapteze, vor pleca în călătorii lungi sau vor
evada cu mintea în zone unde lucrurile sunt reale însă în alt plan, smulgându-şi atenţia din planul
concret şi agasându-se şi mai mult prin aceste emoţii care nu au niciun echivalent practic.
Neobişnuiţi cum sunt de felul lor, este posibil ca prin conjuncţia Venus-Pluton din 21
decembrie vărsătorii să reuşească să se echilibreze din punct de vedere afectiv sau să găsească o
explicaţiei la toate aceste lucruri inversate, răsturnate pe care le tot traversează. De această dată,
Venus poartă un mesaj neobişnuit, acela care ar putea să conţină soluţii la probleme minore pe care
le traversează vărsătorii, dar să ridice alte semne de întrebare, legate de evenimentele pe termen
lung, cele care nu mai pot fi duse mai departe, aşa cum au fost gândite la începutul lunii decembrie.
O parte din speranţele vărsătorilor acum se risipesc şi sunt îndemnaţi din nou să muncească, însă ei
refuza modalitatea prin care trebuie să depună efort sau nu mai vor să se pună la dispoziţia celorlalţi
aşa cum au făcut până acum.
Aceasta reprezintă şi baza pe care o va folosi Saturn începând cu 23 decembrie, când va
trece pe casa prietenilor şi a protectorilor. Vărsătorii, din acest punct de vedere, ar putea să devină
puternici, să fie mult mai siguri pe lucrurile care sunt acum certe în jurul lor, dar acest gen de
certitudine ar putea să le reducă cercul prietenilor, să-i translateze într-un plan al conflictelor, al
invidiilor şi din această cauză numărul prietenilor să fie mai puţin, iar anumiţi protectori să se simtă
dezamăgiţi de aceasta atitudine refractară care vine din partea vărsătorului. Pentru a supravieţui, ei
vor face din nou apel la emoţii. Însă emoţiile acum nu vor reuşi să-l ducă spre succes decât dacă
manipulează anumite informaţii sau conjuncturi, deci rezultatele nu durează, ele oferindu-i
vărsătorului un anumit confort doar pe termen scurt.
Pentru că de foarte multe ori a procedat în felul acesta, vărsătorul se simte util prin mișcare.
El îşi va mişca trupul, mintea, emoţiile, se va mişca prin atitudine şi va acţiona asupra anturajului
încercând să-şi combată zăpăceala şi să revină din nou la inspiraţia care l-a curtat de-a lungul
acestui an. Saturn se va plimba pe cuspida dintre casa a X-a şi a XI-a îndemnându-i pe aceştia să
treacă de la necesitatea de a selecta cercul de prieteni pe baza calităţii umane sau tendinţa de a face
în continuare anumite compromisuri confortabile pentru a-şi menţine poziţia, statutul, nu atât de
mult pentru confortul personal, pentru că 2013 i-a dezamăgit cumplit la capitolul imagine socială
sau ce ar trebui să facă pentru asta, cât pentru ce ar putea să facă pentru ceilalţi folosindu-se de acest
statut.
Aşa cum am indicat şi în observaţiile anterioare, astrologia natală indică faptul că vărsătorul
poate avea acest talent neobişnuit de a repeta aceeaşi greşeală lăsând impresia că nu învaţă nimic
din ea. Deşi sunt dezamăgiţi de oameni, ei vor în continuare să-i ajute, să-i protejeze, vor sa se
implice în continuare în şlefuirea caracterului şi chiar dacă nu o vor face aşa cum au procedat în
2013, vor fi utili celorlalţi, vor avea un rol esenţial în comunitate şi vor avea si satisfacţii,
considerând că dacă cei din jur sunt mulţumiţi, vor avea şi ei motive de linişte şi prin bucuria sau
mulţumirile pe care aceştia le au, îşi vor combate şi ei agitaţia.
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PEŞTI
MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI

CONSTANTIN BRÂNCUȘI
(19 februarie/3 martie 1876 – 16 martie 1957)
Cel mai mare sculptor al secolului al XX-lea
Născut în data de
19
februarie
1876,
Constantin este al şaselea
copil al lui Nicolae şi
Maria Brâncuşi. Prima
clasă primară o face la
Peştişani-Gorj,
apoi
continuă
şcoala
la
Brădiceni. Copilăria este
marcată de dese plecări de
acasă și ani lungi de
ucenicie în ateliere de
boiangeri și prăvălii.
După ce a urmat
Şcoala de Arte şi Meserii
în Craiova (1894 – 1898)
vine la Bucureşti unde
absolvă Şcoala de BelleArte în 1902. În timpul
studenției, chiar în primul
an, în 1898, lucrarea sa
Bustul lui Vitellius obține
“mențiune
onorabilă,
Cap al lui Laocoon din
1900 obține medalia de
bronz, iar Studiu din
1901, câștigă medalia de
argint. Timp de doi ani,
între 1900 și 1902, cu
ajutorul
doctorului
Dimitrie Gerota, realizează “Ecorșeu, un
studiu pentru reprezentarea corpului omenesc,
lucrare căreia i se atribuie o medalie de bronz.
Precizia detaliilor acestei lucrări va face ca
Ecoreul să fie folosit în școlile românești de
medicină, după ce se vor face câteva copii, iar
Marcel Duchamp va include fotografia
Ecorșeului în expoziția pe care o va organiza la
sfârșitul anului 1933 la Galeria Brummer din
New York City.
În 1903, primeşte prima comandă a unui
monument public, bustul generalului medic
Carol Davila, care va fi instalat la Spitalul
Militar din București și reprezintă singurul
monument public al lui Brâncuși din București.
Pleacă în 1904 la studii la München, dar după
șase luni o pornește pe jos prin Bavaria, Elveția
până la Langres, în Franța, de unde ia trenul
până la Paris. În 1905 reușește la concursul de

admitere
la
prestigioasa
École
Nationale Supérieure
des Beaux-Arts, unde
lucrează în atelierul
lui Antonin Mercié
până în 1906 când,
atingând limita de
vârstă,
părăsește
școala. Refuză să
lucreze ca practician
în
atelierul
lui
Auguste
Rodin,
rostind
cuvintele
devenite
celebre,
“Rien ne pousse à
l’ombre des grands
arbres” (La umbra
marilor copaci nu
crește nimic).
Expune pentru
prima dată la Société
Nationale des BeauxArts și la Salon
d’Automne din Paris
în 1906. Creează în
1907 prima versiune a
Sărutului, temă pe
care o va relua sub
diferite forme până în
1940, culminând cu Poarta Sărutului parte a
Ansamblul Monumental din Târgu-Jiu. În 1907
închiriază un atelier în Rue de Montparnasse și
intră în contact cu avantgarda artistică pariziană,
împrietenându-se cu Guillaume Apollinaire,
Fernand Léger, Amedeo Modigliani, Marcel
Duchamp. Va începe lucrul la Rugăciunea, o
comandă pentru un monument funerar ce va fi
expusă în Cimitirul Dumbrava de la Buzău. În
1909 revine pentru scurt timp în România și
participă la Expoziția oficială de pictură,
sculptură și arhitectură. Juriul Expoziției,
prezidat de Spiru Haret acordă premiul II ex
aequo lui Brâncuși, Paciurea, Steriadi, Petrașcu,
Theodorescu-Sion. Colecționarul de artă
Anastase Simu îi cumpără sculptura Somnul iar
bustul în ghips al pictorului Nicolae Dărăscu
este achiziționat de Ministerul Instrucțiunii
Publice.
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Până în 1914, participă cu regularitate la
expoziții colective din Paris și București,
inaugurând ciclurile Păsări Măiestre, Muza
adormită, Domnișoara Pogany.
În 1914, Brâncuși deschide prima
expoziție în Statele Unite ale Americii la Photo
Secession Gallery din New York City, care
provoacă o enormă senzație. Colecționarul
american John Quin îi cumpără mai multe
sculpturi, asigurându-i o existență materială
prielnică creației artistice. În același an,
ministrul de interne al României respinge
proiectul monumentului lui Spiru Haret
comandat cu un an înainte. Brâncuși va păstra
lucrarea în atelier și o va intitula Fântâna lui
Narcis. În 1915, începe să execute primele
lucrări în lemn: 2 Cariatide, Fiul risipitor etc. La
Paris, în 1919, apare volumul „La Roumanie en
images cu cinci reproduceri după lucrări ale lui
Brâncuși. Un an mai târziu, participă la
expoziția grupării La Section dOr în Franța,
la expoziția grupării Arta română la invitația
lui Camil Ressu în România, la „Festivalul
Dada, unde semnează manifestul intitulat
Contre Cubisme, contre Dadaiseme. În revista
Little Review din New York, apare, în 1921,
primul studiu de amploare cu 24 de reproduceri
din opera lui Brâncuși, semnat de poetul
american Ezra Pound. De altfel, sculptorul avea
să realizeze ulterior un celebru portret al
acestuia.
Participă la o mișcare de protest contra
lui André Breton și în apărarea lui Tristan
Tzara. La 30 noiembrie 1924, expune la Prima
expoziție
internațională
a
grupării
“Contemporanul” din București. Doi ani mai
târziu, la Wildenstein Galleries, din New York,
se deschide cea de-a doua expoziție personală a
sa.
Până în 1940, activitatea creatoare a lui
Brâncuși se desfășoară în toată amploarea ei.
Operele sale de seamă din ciclul Pasărea în
văzduh, ciclul Ovoidului precum și sculpturile
în lemn datează din această perioadă. În același
timp, Brâncuși participă la cele mai importante
expoziții colective de sculptură din Statele Unite
ale Americii, Franța, Elveția, Olanda, Anglia.
În atelierul său din Impasse Ronsin, în
inima Parisului, Brâncuși și-a creat o lume a lui,
cu un cadru și o atmosferă românească. Muzeul
Național de Artă Modernă din Paris (Centre
Pompidou) are un număr important de lucrări
ale lui Brâncuși, lăsate prin testament moștenire
României, dar acceptate cu bucurie de Franța,
împreună cu tot ce se afla în atelierul său, după

540

refuzul guvernului comunist al României anilor
1950 de a accepta lucrările lui Brâncuși după
moartea sculptorului.
În România, în epoca realismului
socialist, Brâncuși a fost contestat ca unul din
reprezentanții
formalismului
burghez
cosmopolit. Totuși, în decembrie 1956, la
Muzeul de Artă al Republicii din București s-a
deschis prima expoziție personală Brâncuși din
Europa. Abia în 1964 Brâncuși a fost
„redescoperit” în România ca un geniu național
și, în consecință, ansamblul monumental de la
Târgu-Jiu cu Coloana (recunoștinței) fără
sfârșit, Masa tăcerii și Poarta sărutului a putut fi
amenajat și îngrijit, după ce fusese lăsat în
paragină un sfert de veac și fusese foarte
aproape de a fi fost dărâmat.
Locul lui Brâncuși în sculptură
Constantin Brâncuși a eliberat sculptura
de preponderența imitației mecanice a naturii, a
refuzat reprezentarea figurativă a realității, a
preconizat exprimarea esenței lucrurilor, a
vitalității formei, a creat unitatea dintre sensibil
și spiritual. În opera sa, Brâncuși a oglindit felul
de a gândi lumea a țăranului român. Prin obârșia
sa țărănească, și-a aflat rădăcinile adânci ale
operei sale în tradițiile, miturile și funcția
magică a artei populare românești. Brâncuși a
relevat lumii occidentale dimensiunea sacră a
realității.
Figură centrală în mișcarea artistică
modernă, Constantin Brâncuși este considerat
unul din cei mai mari sculptori ai secolului al
XX-lea. Sculpturile sale se remarcă prin
eleganța formei și utilizarea sensibilă a
materialelor, combinând simplitatea artei
populare românești cu rafinamentul avantgardei
pariziene.
Verticalitatea,
orizontalitatea,
greutatea, densitatea cât și importanța acordată
luminii și spațiului sunt trăsăturile caracteristice
ale creației lui Brâncuși. Opera sa a influențat
profund conceptul modern de formă în
sculptură, pictură și desen.
În anul 1957, Brâncuși îl cheamă pe
arhiepiscopul Teofil, preot la biserica ortodoxă,
se spovedește și se împărtășește, apoi îi
mărturisește că moare cu inima tristă pentru că
nu mă pot întoarce în țara mea .
Pe data de 16 martie 1957, Constantin
Brâncuși se stinge din viață la ora 2 dimineața,
iar în data de 19 martie este înmormântat la
cimitirul Montparnasse din Paris.
Sursa:
http://centrulbrancusi.ro/2011/03/17/biografieconstantin-brancusi/
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NICOLAE TITULESCU
(4/16 martie 1882 – 14 martie 1941)
Cea mai importanta personalitate a politicii externe romanesti din toate timpurile
A fost un diplomat, profesor universitar,
jurist şi om politic. A fost singurul român care a
ajuns
preşedinte
al
Ligii
Naţiunilor
(predecesoare a ONU) şi singurul preşedinte
care s-a bucurat de două mandate. Personalitate
marcantă în domeniul diplomaţiei, a avut un rol
esenţial în recunoaşterea unităţii naţionale a
României în opinia publică internaţională. Este
creditat cu introducerea ideii de “spiritualizare a
frontierelor”, care presupune o apropiere
transnaţională bazată pe valorile spirituale şi
culturale.
Titulescu
a
atras
simpatiile unor personalităţi
importante din viaţa publică
franceză şi sovietică printre care
A. F. Frangulis, Edouard Herriot
şi Maxim Litvinov. Datorită
abilităţilor şi realizărilor sale a
fost supranumit “Ministrul
Europei. A fost preşedinte al
Academiei
Diplomatice
Internaţionale, preşedinte de
onoare al Comitetului Român al
Reuniunii Internaţionale pentru
Pace şi doctor honoris causa la
universităţile din Bratislava şi
Atena.
Originea şi studiile
S-a născut în Craiova, unde a urmat
studiile primare şi liceale. În 1900, după
absolvirea liceului Carol I, datorită abilităţilor
sale oratorice, descoperite de la o vârstă fragedă,
a început studiile de drept la Paris. În 1905,
după obţinerea doctoratului, s-a întors în
România, devenind profesor de drept civil la
Universitatea din Iaşi. Doi ani mai târziu, s-a
transferat la Universitatea din Bucureşti.
Cariera diplomatică şi politică
Reuniunea Consiliului Permanent al
Micii Înţelegeri (Praga, 29 mai - 1 iunie 1933).
În foto: Nicolae Titulescu, Edvard Bene şi
Bogoljub Jevtic
Membru din 1907 al Partidului Liberal
Conservator
condus
de Take
Ionescu,
ascensiunea politică a lui Titulescu avea să fie
una fulminantă. În 1912 este ales pentru prima
dată deputat. Din această poziţie, militează
pentru întregirea României prin intrare în
război. În1917 a fost numit Ministru al

Finanţelor, iar în anul următor a contribuit la
înfiinţarea Comitetului Naţional Român.
Din 1921 a funcţionat ca reprezentant
permanent al României la Liga Naţiunilor,
urmând să fie ales de două ori preşedinte al
acesteia în perioada 1930-1932. Din această
funcţie, a luptat pentru păstrarea graniţelor aşa
cum au fost stabilite prin tratatele de pace de la
Paris şi pentru buna cooperare a marilor puteri
cu statele mici. S-a remarcat prin relaţiile bune
pe care le-a avut cu ministrul de externe
sovietic, Maxim Litvinov şi pentru susţinerea
stângii politice.
Nicolae Titulescu a
ocupat de trei ori poziţia de
Ministru al Afacerilor Străine
în perioada1928-1936. A dus o
politica
vie
împotriva
nazismului şi a regimurilor de
dreapta în general, realizând
pericolul pe care acestea îl
reprezentau pentru siguranţa
frontierelor României. În acest
sens, a depus eforturi pentru
încheierea Micii
Înţelegeri (1933) şi a Înţelegerii
Balcanice (1934) cu scopul
protejării
României
de
invadatori.
Contemporaneitatea îi
recunoaşte titlurile de mare Român, mare
European, mare Contemporan.
Exilul şi moartea
În august 1936, cercurile de dreapta
preluau puterea şi în acest context Carol II l-a
demis pe Titulescu din toate funcţiile şi l-a
expulzat din ţară. Pentru început, diplomatul
român s-a refugiat în Elveţia, urmând să se
stabilească în Franţa, la Cannes, în1937.
Deşi se afla în afara graniţelor ţării,
Titulescu şi-a continuat activitatea şi a militat
pentru evitarea războiului, prin conferinţe şi
articole. A conferenţiat în Franţa şi în Marea
Britanie (aici şi-a ţinut prelegerile în Camera
Comunelor şi la universităţile Oxford şi
Cambridge).
S-a stins din viaţă la Cannes pe data de
17 martie 1941.
Sursa:
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Nicolae_Tit
ulescu
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Argumente în favoarea renunţării. Pericole venite din necunoscut. Revenirea la o perioadă
de glorie. Greutăţi. Statut de subordonat. Concluzii negative. Înţeleg mult. Reţinere faţă de
schimbare. Evenimentele îi forţează să producă schimbări majore. Accesul la informaţii
neobişnuite. Voinţă. Trec spre o nouă etapă. Comportament straniu. Plată. Secretele le sunt
scoase la lumină. Consideră că toţi cei din jur au ceva cu ei. Calităţile lor trebuie puse la
dispoziţia celorlalţi. Au o misiune. Ies la rampă şi surprind. Traversarea unor evenimente care
surprind prin grandios sau dramă.
Pentru peşti 2014 este un an mult mai dificil decât anii anteriori din cauza mai multor
combinaţii astrale care duc spre acelaşi rezultat. Luna neagă le trece în martie pe casa subordonării
şi le va aduce argumente în favoarea renunţării. Peştii foarte uşor renunţa la o colaborare sau la o
asociere nefericită, considerând că poate au pierdut din vedere un detaliu important şi aşteaptă
momentul când lucrurile ar putea să se rezolve de la sine.
O altă componentă este ce a tranzitului lui Marte din Balanţă, adică prin casa a VIII-a care le
aduce acestora pericole venite prin situaţii pe care nu le observă, nu le văd sau care vin dintr-un
domeniu diferit faţă de cel în care au activat până acum. De asemenea, rezistența corpului slăbeşte.
Apar afecţiuni noi sau anumite simptome pe care peştii nu ştiu să le interpreteze în modul adecvat.
Dacă acestora li se alătură şi faptul că Axa Dragonului trece de pe casele III-IX, adică de pe
domiciliu, pe axele II-VIII, adică de pe Taur-Scorpion pe Berbec-Balanţă, înţelegem că aceste
limitări care vin spre peşti acum devin pietre de moară sau ipostaze pe care peştii au crezut că le-au
lăsat în trecut şi cu care nu se vor mai întâlni niciodată.
În 2014 trecutul se răzbună şi, pentru peştii care sunt evoluaţi spiritual şi care au avut până
acum rezultate în practicarea unor ştiinţe ezoterice sau pur şi simplu prin cultivarea unui talent,
reeditarea trecutului ar putea să însemne revenirea la momentele de glorie care au însemnat pentru
ei şi perioada de efort intens. Indiferent care va fi mijlocul social prin care aceste informaţii vor veni
spre nativii acestei zodii, rezultatul va fi cam acelaşi. Se vor simţi împovăraţi, nemulţumiţi sau
constrânşi de trecutul care-i urmăreşte la tot pasul.
În a doua jumătate a lui 2014 şi Jupiter le va părăsi casa a V-a, a plăcerilor şi iluziilor,
trecând într-o casă a subordonării, îndemnându-i să se resemneze şi chiar dacă anumiţi peşti se
revoltă mult prea uşor, în special femeile, chiar dacă acestea nu acceptă subordonarea decât ca un
gest de clemenţă faţă de anturaj sau faţă de instituţie, trecerea lui Jupiter în Leu, în iulie, va însemna
pentru ei stabilirea printr-o decizie administrativă sau printr-o stare de fapt a statutului de
subordonat. Vor spune „Gata! Până aici mi-a fost drumul. Oricât de mult am aşteptat se pare că
până la urma situaţiile nu se vor întoarce în favoarea mea.. În realitate, aceste obstacole de factură
socială care vin spre peşti şi care îi îndeamnă să ajungă la o concluzie negativă înseamnă, prin
finalizarea tranzitului lui Saturn în casă a IX-a, accesul la o formă adâncă de înţelegere. Ei sunt
îndemnaţi cum să-şi lărgească puţin orizontul cunoaşterii lor sau chiar simţirea, să aprofundeze ori
să meargă în zona de care s-au temut cel mai mult. Oricât de mult ar dramatiza sau oricât de uşor ar
accepta o situaţie nefericită peştii sunt fiinţe care se lasă duşi de val atunci când pierd contactul cu
lumea superioară, fie studiază foarte mult şi ating performanţe impresionante, fie se depărtează
foarte uşor de tot ceea ce înseamnă cunoaştere sau înţelegere devenind făpturi care de la prima
vedere inspiră milă.
Având o personalitate foarte complexă, peştii reuşesc să iasă din orice situaţie dacă se
mobilizează, dacă-şi folosesc voinţa, iar în 2014 restricţiile, adică Saturn în Scorpion, vin pe zona
puterii şi a plăcerilor, adică peştii nu mai trebuie să-şi protejeze atât de mult locul lor, culcuşul,
perna sau locul din sala de lectură, amintirile primelor cărţi citite sau nostalgia primei iubiri, ci
trebuie să treacă la etapa următoare. Este greu să mobilizezi un nativ din Peşti să intre pe o zonă
necunoscută. Are o reţinere aproape organică faţă de acest gen de schimbare şi tocmai de aceea cea
mai mare parte din an şi-o vor petrece investigând. Vor avea intuiţia sau senzaţia că anumite lucruri
trec printr-o transformare, vor încerca să-şi explice totul cu instrumentele pe care le au acum, însă
cei care se află pe un nivel superior pe evoluţia spirituală, vor şti încă de la începutul acestui an că
lucrurile nu merg spre un rezultat nou sau altul decât acela la care ajung de o viaţă întreagă, decât
dacă acceptă schimbările radicale.
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Peştii au avut de-a face şi în 2013 cu schimbări radicale însă le-au perceput pe acestea prin
nemulţumire sau dramă, considerând că aşa au ei ghinion să dea peste oameni care îi deposedează
de bunuri sau le subminează autoritatea în planul social. În 2013 peştii au putut fi ușor de dezamăgit
pentru că au fost vulnerabili pe acest sector, iar acum zona vulnerabilităţii se mută pe segmentul
subordonării. Vor fi deosebit de puţin rezistenţi la stres, vulnerabili în această zonă şi vom vedea
peşti care se vor exprima de o manieră stranie la locul de muncă sau în raport cu colegii de serviciu
ori peşti care vor manifesta numite afecţiuni despre care nici nu au crezut că se pot lipi de ei.
În continuare îl au pe Uranus pe casa a II-a, a banilor munciţi, a strictelor necesităţi şi aici
consideră ei că se manifestă cel mai mult zona schimbărilor neaşteptate sau incomode. În realitate,
aceste schimbări neaşteptate pentru peşti sunt anunţate, nu vin pe nepregătite şi au statut de plată.
Peşti primesc în 2014 plata unor gesturi pe care le-au făcut anterior şi tocmai de aceea personajele
negative, cei care au trăit o viaţă întreagă în compromisuri, s-ar putea să fie surprinşi că secretele lor
păstrate cu atât de mult efort sunt scoase la lumină, sunt afişate pe tarabă sau se glumeşte în văzul
lumii pe seama lor.
Chiar dacă, în evenimentele sociale pe care le parcurg, peştii vor lăsa impresia că sunt
detaşaţi şi înoată în ape pe care le cunosc, pun mult suflet în activităţile obişnuite, se preocupă cu şi
mai multă sârguinţă în ceea ce au de făcut şi intervin pe zona publică în relaţiile cu ceilalţi cu o notă
personală. Ei dau semne încă de la începutul anului că vor să accepte schimbarea care le este
prevăzută pentru acest an însă doresc din nou să păcălească destinul, integrând aceste elemente noi
în apele cunoscute. Acest lucru în 2014 nu se va mai putea produce, cu atât mai mult cu cât Saturn,
intrând pe casa imaginii sociale, s-ar putea să le aducă peştilor o stabilizare a acestor schimbări.
Dacă-i va găsi spre finalul lui 2014 în perioada pregătirilor, atunci vor fi surprinşi şi se vor stabiliza
într-o altă zonă socială sau într-o altă imagine publică şi în zona regretului în care să considere că
toți au ceva cu ei.
În 2014 raportul de forţe se schimbă, iar personalitatea peştilor, aceea care este înnobilata
prin trecerea lui Neptun prin casa I, aduce la lumina anumite calităţi pe care le-au acumulat de-a
lungul multiplelor lor existenţe. Nu este deloc întâmplător să te naşti într-o perioadă istorică în care
Neptun, cel care face un tur al zodiacului în aproximativ 164 de ani, să fie în domiciliu. Acest
element astrologic constituie un imens beneficiu şi ne arată faptul că peştii care sunt invitaţi să facă
demonstraţie de forţă, care au funcţii sociale, care sunt întrebaţi, consultaţi ori puşi la lucru, care
sunt mobilizaţi prin diverse condiţionări sociale ori pur şi simplu scoşi din bârlog, au calităţi pe care
trebuie să le pună la dispoziţia societăţii. Ei trebuie apreciaţi, lăudaţi, consolaţi ori pur şi simplu
lăsaţi să-şi termine discursul pentru că 2014 va arăta celorlalte semne zodiacale că peştii s-au născut
cu o misiune, cu un rol, au venit în această lume pentru a proteja familia, grupul de apartenenţă,
structurile sociale, ori pur şi simplu pentru a îndeplini un rol la nivelul rasei umane. Dacă în 2013
vărsătorii au îndeplinit acest rol special, în 2014 peştii ies la rampă şi reuşesc să surprindă prin
cuvinte, fapte sau pur şi simplu prin faptul că, prin comportamente obişnuite sau prin ceea ce au
făcut o viaţă întreagă pentru cei din jur trezindu-i la realitate şi arătându-le că adevăratele valori nu
sunt scrise pe toate gardurile, ci sunt protejate în propria lor capsulă până când vine momentul când
pereții acesteia crapă şi eliberează frumuseţea şi splendoarea unor calități remarcabile.

IANUARIE
Drame. Nu spun tot ce ştiu. Nu vor să mai fie supuşi. Nu-şi ţin sentimentele în frâu.
Revoltă. Greutate pe grup. Îşi consumă energia pentru căutarea adevărului. Idealizare. Se simt
bruscaţi. Refuză schimbările. Oboseală. Au nevoie să viseze. Solitudine. Sunt constrânşi să iasă
din bârlog. Primesc ceea ce nu cer. Pun etichete.
Peştii traversează luna ianuarie cu drame. Ei aşteaptă din jur reacţii care nu vor veni sau pun
o greutate pe comunitate prin lucruri pe care nu le spun complet sau le spun pe limba lor şi s-ar
putea să fie contrariaţi sau revoltaţi de acest gen de reacţie, refuzând cu insistenţă sau sistematic să
participe la ceea ce peştii antrenează. În realitate, ei sunt temători că dramele s-ar putea să
explodeze ori să se transforme în adevărate conflicte pentru ei. Nu vor să mai fie slugile trecutului,
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nu vor să mai ia parte la ipostaze care i-au consumat, nu mai vor să treacă prin ceea ce au trecut şi
dau dovadă de o anume dezordine a conştiinţei pentru că nu reuşesc să-şi ţină sentimentele în frâu.
Având-o pe Venus în plin tranzit pe casa a XI-a dar în mers retrograd, trecând în 7 ianuarie şi printro opoziţie cu Lilith, peştii se vor revolta împotriva tuturor şi-şi vor arăta colţii de rechini aşa cum de
puţine ori i-am văzut de-a lungul vieţii. Vor fi flexibili doar dacă vor avea şansa să întâlnească
prieteni din trecut, doar dacă vor avea oameni în jur care se vor sacrifica pentru idealul lor, doar în
situaţiile în care o anume educaţie însuşită în ultima perioada îi îndeamnă să renunţe la informaţiile
false sau poate chiar la cele înţelese greşit, doar dacă cineva s-a ocupat de ei să-i înveţe că iubirea
cu frică atrage pedeapsa. Altfel, pe lângă opoziţia lui Venus cu Lilith, opoziţia soarelui cu Jupiter îi
îndeamnă pe aceștia să treacă la fapte, adică pe baza acestor impresii negative sau incomplete să
pună etichete, să aplice sancţiuni, să aibă ceva de comentat la adresa tuturor, să fie un fel de Gică
contra şi să se bucure că pun o astfel de greutate pe grupul de apartenenţă. Ca şi cum în fiecare zi
repetă aceeaşi placă Veţi vedea voi că nu vă veţi descurca fără mine peştii își vor consuma
întreaga energie în ianuarie spunând că se afla în căutarea adevărului. Adevărul peştilor este acum
neobişnuit, straniu, greu de acceptat pentru cei din jur şi marcat de traume în care experienţele
nefericite ale lui 2013 au un cuvânt important de spus. Pe lângă aceasta atitudine negativă faţă de
oamenii cu care au un contact direct peştii, pentru că sunt un semn dual, idealizează foarte mult
relaţiile pe care nu le pot duce mai departe. Cei care se află la mare distanţă sunt cei mai buni
prieteni, cei care vorbesc cel mai puţini au asupra lor impactul cel mai important şi relaţiile cu
aceste persoane sunt idealizate la maximum ducându-i pe aceştia şi mai mult către zona
autoamăgirii sau a confuziilor.
Încă din această lună peştii vor primi semnale că 2014 reprezintă pentru ei un an care îi va
brusca cu anumite schimbări. S-ar putea să nu-şi dorească să accepte aceste schimbări şi să-şi
dorească să meargă mai departe cu tinichele legate de coadă. Însă conjuncţia soarelui cu Pluton care
se va consuma încă din prima zi a acestui an le aduce acestora impresii care vor fi judecate mai
târziu. Fie acestea vin sub forma unor mesaje din zona socială, fie sub forma unor concluzii la care
ajung absolut întâmplător, fie pur şi simplu prin acţiuni la care participă şi pe care le înţeleg
răsturnat. Au talentul de a ajunge la aceeaşi destinaţie cu celelalte semne zodiacale însă pe un drum
numai de ei ştiut, întortocheat, printr-un labirint al vieţii, prin zone întunecate ale gândirii sau ale
sentimentului, ori prin străluciri impresionante la care alţii nici nu pot visa.
Momentul conjuncţiei Soarelui cu Pluton reprezintă o gară a acestui traseu sinuos și numai
ei ştiu în ce mod trebuie privit acest episod în caruselul vieţii private. În mijlocul lunii când Mercur
şi Axa Dragonului vor fi în careu, peştii vor căuta din nou solitudinea, vor considera că au nevoie de
relaxare, de linişte, că sunt obosiţi de atâtea emoţii, de atâtea deplasări ori nu mai vor să răspundă
solicitărilor venite din zona socială şi vor să se ocupe de ei înşişi, să studieze mai mult, să
urmărească programele de ştiri ori pur şi simplu să se odihnească în locul lor preferat din casă.
Când Soarele le va trece pe casa a XII-a, din 20 ianuarie, peştii vor trece la acţiune. Vor
considera că au cel mai mult de câştigat dacă stau în umbră, dacă privesc din colţul cel mai
întunecat spre lumina cea mai puternică a încăperii, dacă se izolează pentru a gândi foarte bine,
fiecare pas, fiecare gest şi să înţeleagă dacă este cazul să acorde clemenţă celor din jur sau nu. În
realitatea peştii au nevoie să viseze, dar acest lucru nu-l împărtăşesc anturajului. Când vine vorba de
vise, peştii sunt infantili pentru că abordează acest segment al vieţii private cu aceeaşi candoare şi
inocență ca un copil şi nu doresc să transforme această latură a personalităţii lor, ci vor să picure din
ea în fiecare preocupare în care se implică. Ei în general nu sunt visători, nici idealişti, ci aspectul
majoritar al fiinţei lor înclină foarte mult spre solitudine. De aceea se spune că dintre toate semnele
nativul din Peşti se poate detaşa cel mai uşor într-o aglomeraţie. Asta pentru că el nu s-a implicat
deloc în viaţa socială. El nu face eforturi să se detaşeze, pentru că este acolo. Nu a plecat niciodată.
Cei din jur au o impresie falsă asupra lor pentru că, văzându-i comunicativi, informati, prezenti, cu
replica tot timpul pregătită, cu nivelul de informații tot timpul accesibil, se lasă păcăliţi că sunt
acolo în zona în care vorbesc. În realitate, peştii niciodată nu-şi părăsesc zona intimă şi acum în
ianuarie, când sunt forţaţi, constrânşi să iasă din bârlog, se arata revoltaţi, pot fi duri şi au de această
dată ceva de spus pentru fiecare însă ceea ce au de împărtăşit nu este plăcut.
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Spre finalul lunii când Jupiter şi Pluton îşi împlinesc opoziţia lor pe axa afectivităţii, peştii
primesc ceea ce nu cer şi se aşteaptă la reacţii din partea celorlalţi, pe care aceştia nu vor să le ofere.
Asta înseamnă că se afla într-o criză şi pentru a se consola, pentru a diminua intensitatea suferinței
sau nemulţumirii pun etichete sau compară ceea ce li se întâmplă acum cu anumite episoade pe care
le-au parcurs de-a lungul lui 2013. Oricum ar face rezultatul nu este încurajator pentru că se
confruntă cu adevărul într-un mod surprinzător chiar şi pentru ei. Însă nu este indicat să tulburăm
liniştea unui nativ din zodia Peşti pentru că acum, când această poziţie se împlineşte la grad perfect
şi când Venus se află în continuare în mers retrograd pe o zodie a restricţiilor, peştii au puterea să
transfere şi celorlalţi restricţiile care le sunt impuse. Pot să facă acest lucru, cu o claritate din
naştere, ca şi cum ar avea puteri paranormale, ca şi cum ar fi înzestraţi cu mai multe simţuri decât
ceilalţi, aşa cum sunt flexibili în zona pozitivă pot fi flexibili şi într-o zonă negativă şi aşa cum pot
ajunge prin voinţă proprie şi pentru sine în locuri în care alţii nu pot ajunge, la fel pot să facă lucruri
ieşite din comun, care să surprindă orice altă zodie atunci când sunt mobilizaţi chiar și când îşi pun
în cap să facă ceva foarte rău.
Dacă un alt nativ, aparţinând altei zodii, se vede răzbunat prin suferinţa pe care i-o provoacă
unui nativ din Peşti, ar trebui ca în secunda următoare să o ia la fugă pentru că nu se ştie când acesta
se va sătura de durerea sa şi o va transfera tuturor celor din jur. Atunci vom vedea o fiinţă cu o
personalitate atât de complexă încât nemulţumirea sa din familie, traiul său de acasă ori anumite
traume din copilărie să le transfere chiar naţiunii din care face parte dacă acolo deţin o funcţie ca săi permită acest lucru.

FEBRUARIE
Experienţe. Transferă celorlalţi viziunea de ansamblu. Îi inhibă pe ceilalţi. Rănesc. Îşi
testează puterea de rezistenţă. Sunt neînţeleşi. Sunt acuzaţi pe nedrept. Devin alchimiştii
zodiacului. Li se zdruncină credinţa. Au nevoie să fie ascultaţi. Devin puţin mai transparenţi.
Eforturi. Privesc zonele de conflict din societate cu alţi ochi. Confesiunile le complică viaţa.
Planuri de viitor inutile. Neîncredere în colaboratori.
În februarie, peştii merg mai departe cu ideile sau concluziile la care au ajuns în prima lună
a anului. Acum încearcă să găsească o legătură între raţiune şi suflet aşa cum au căutat de-a lungul
vieţii. Indiferent ce vârstă au peştii, sunt bogați în experienţe. Încă de mici, înainte de a acumula
cunoştințe ori de a obține premii la şcoală, au acumulat experienţă. Au conştiinţa experienţei mai
puternică decât alte zodii şi asta pentru că faţă de celelalte semne aduc în zodiac personalitatea cea
mai complexă. Astfel, până pe 7 februarie, vor încerca să transfere celorlalţi viziunea lor de
ansamblu. Cu Mercur pe semnul lor s-ar putea ca tonul să nu fie potrivit ori maniera în care
transferă aceste informaţii să nu se ridice la nivelul aşteptărilor celor din comunitate. Oricum ar fi,
ei îi inhiba pe ceilalţi ori îi forţează să vorbească aşa cum nu se pricepe foarte bine ori să-şi îndrepte
gândurile spre o zonă în care nu au făcut-o niciodată. Prin aceste constrângeri pe care peştii le pun
la începutul lunii februarie pe cei din jur se produce o transmutare în mediul de apartenenţă şi chiar
dacă rănesc orgolii, îi ajută pe ceilalţi să-și depăşească anumite limite. În realitate, peştii se sacrifica
acum pentru cei din jur dar nu spun acest lucru, îi trag pe cei din jur după ei şi îi ajută să-şi
depăşească anumite inhibiţii ori să-şi testeze puterea de rezistenţă în anumite situaţii limită.
Din 7 februarie până la finalul lunii, cât timp Mercur va fi retrograd, o perioadă în Peşti, în
semnul lor, apoi pe Vărsător, pe casa a XII-a, peştii se vor transforma în victimele ignoranţei
celorlalți. Dacă în prima perioadă a lui februarie ei i-au ajutat pe cei din jur să supravieţuiască, să se
descurce într-un alt mediu ori pur şi simplu să vadă care este cauza suferinţei lor şi să nu mai urle ca
proştii pe drumuri degeaba, acum proștii din jur sau cei care au fost ajutaţi să depăşească un
anumit impas nu pot, pentru că şi ei, asemenea peştilor, indiferent de zodie, trec prin aceeaşi
perioadă de retrogradarea a lui Mercur, nu pot înţelege gestul pe care l-au făcut nativii acestei zodii
şi se întorc împotriva lor considerând că ei sunt vinovați că şi-au părăsit locul de muncă, pentru că
au divorţat, că s-au mutat în alt oraș ori să şi-au cumpărat un obiect. Acele energii ale
autosuficienţei care vin şi spre peşti în această lună aşa cum vin şi spre celelalte zodii devin, în
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cazul de față, forţe îndreptate împotriva lor. Nu peştii dau dovadă de autosuficienţă, ci cei din jur,
însă aceasta le va crea impresia peştilor că au fost părăsiţi de noroc şi că aceste situaţii incomode,
apăsătoare sau imorale constituie norocul care le vine la picioare şi că ei sunt constrânşi să devină
alchimiştii zodiacului, adică să se sacrifice pentru a se ocupa de educaţia celor din jur, de
transmiterea propriilor probleme ori să lanseze în jur modele de gândire, de viaţă, de conduită, aşa
cum păpădia îşi răspândeşte în jur puful său, fără să aibă vreun răspuns, fără să beneficieze de vreun
feedback.
Momentul 11 februarie, când Soarele va fi în careu cu Saturn, va fi unul foarte apăsător
pentru peşti, când se vor lovi de aceste ipostaze incomode în aşa fel încât să li se zdruncine credinţa
cea mai puternică. Nu se ştie exact spre ce este îndreptată credinţa peştilor pentru că ei arare ori
împărtăşesc lucruri intime. Ei spun celorlalţi ceea ce pot şi trebuie să audă şi mai puţin ceea ce le
aparține lor pentru că au convingerea că cei din jur vor primi ceea ce spun ei ca simple informaţii
fără a simţi aşa cum simt ei. Ceea ce simte un nativ din Peşti este important pentru sine şi acum,
când Soarele este în careu cu Saturn, vor fi îndemnaţi să-și protejeze şi mai mult această latură a
sentimentelor să nu împărtăşească celorlalţi ceea ce simt şi să considere că toată energia lor trebuie
să fie păstrată pentru a-şi păstra credinţa. Unii peşti s-ar putea să creadă în Dumnezeu, alţii în forțe
ale universului, alţii în moralitate. Unii peşti cred în inexistenta valorilor din această lume, iar alţii
în puterea exemplului. Oricât de stranii sunt aceste direcții, au nevoie în luna februarie să fie lăsaţi
să-şi protejeze valorile lor, să fie ascultaţi, consolaţi sau pur şi simplu, dacă se doreşte să se
înţeleagă ceva din ceea ce spun, să fie ascultaţi cu mare atenţie şi să se folosească instrumente noi.
Dacă se spune despre peşti că au personalitatea cea mai complexă doar prin ceea ce
împărtăşesc, înseamnă că nu se ştie cu adevărat cât de complexă poate fi expresivitatea unui peşti
când spune ceea ce simte, cât de adâncă şi mai ales cât de profundă poate fi această trăire. Doar un
alt nativ al acestei zodii ar putea cumva să surprindă un element, dar de asemenea şi el fiind supus
aceleiaşi limitări – simte, dar nu poate spune exact cum simte.
Este posibil ca o parte din aceste trăiri complexe, o parte din aceste modulaţii speciale să fie
împărtăşite celorlalţi în preajma zilei de 23 februarie când Soarele şi Neptun vor fi în conjuncţie. În
acele momente Soarele se afla pe casa I, dar asta nu înseamnă că vor reuşi să se exprime altfel decât
simt, ci că ceaţa deasă se rarefiază şi devin puţin mai transparenţi pentru cei din jur. Retrogradarea
lui Mercur pe casa a XII-a îi supune la eforturi impresionante. Vor să se izoleze însă Soarele din
casa I îi îndeamnă să activeze în zonă publică şi să privească toate aceste zone de conflict din
societate ori din familie cu alţi ochi şi cu cât înţeleg mai mult, cu atât nemulţumirea lor este mai
mare pentru că ştiu că nici dacă împărtăşesc celorlalţi, ceea ce simt, trăiesc sau gândesc nu se poate
diminua. Se poate vedea în cazul lor doar o anume revoltă împotriva celorlalţi, ca şi cum şi în
această lună ca şi în luna anterioară, însă în alt mod, peştii devin Gică contra invocând tot felul de
motive, fie necesitatea unei discipline, fie sancţiuni care trebuiesc aplicate celor vinovaţi, fie
absenţa simţului ridicolului ori necesitatea de a privi anumite comportamente prin tradiţie, prin
ruşine, prin constrângeri morale.
Ceea ce este interesant de specificat vine din faptul că abia spre sfârşitul lunii când Venus şi
Saturn vor fi în sextil cei din jur vor înţelege că aceste reacţii sau aceste presiuni pe care peştii le
pun pe comunitate constituie un debuşeu. Se liniştesc, se temperează, încercând să-i facă şi pe
ceilalţi părtaşi la ceea ce înţeleg sau simt. Dacă din jur vor exista persoane care vor extrage un
înţeles din tot acest comportament, atunci sunt câştigaţi pentru că peştii nu vor spune acest lucru şi,
în plus, dacă vor fi consultaţi, întrebaţi sau intervievaţi, nici nu vor confirma. Au certitudinea că nui ajută la nimic dacă vor considera, ci, dimpotrivă, au impresia că sunt coborâţi pe un nivel al
simţirii mult mai limitat decât ceea ce trăiesc ei, ceea ce nu este confortabil şi, în plus, le va
complica şi mai mult viaţa.
Revenirea lui Mercur la mersul direct la puţin timp de la împlinirea la gradul perfect a
careului dintre Jupiter şi Uranus înseamnă pentru peşti planuri de viitor. Din nefericire acest planuri
de viitor s-ar putea să nu-i ducă pe aceştia la rezultatul pe care-l mizează. Sunt prea multe variabile
în jur, iar ei sunt mult prea tulburaţi acum pentru a gândi lucid fiecare pas, pentru a mai avea
încredere în colaboratori. Pot să-şi facă planuri de viitor, doar dacă nu este nevoie să se bazeze pe
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nimeni ci doar pe propriul lor efort, doar pe munca lor. Atunci vor reuşi să ajungă la rezultate
impresionante însă cu un mare efort.

MARTIE
Se revoltă împotriva celor din preajmă sau a statutului. Bucurii eliberate. Se întorc la
cheltuieli mai vechi. Au de achitat datorii. Au nevoie de un avantaj. Complicaţii cu puterea.
Asocieri cu oameni de proastă factura. Au nevoie să se adapteze. Vor ieşi la rampă. Fac notă
discordantă. Intense frământări care se constituie ca premize ale schimbării. Rezistenţă. Profesia
este o zonă vulnerabilă.
Martie este luna când Marte intră în mers retrograd până pe 20 mai, dar şi cea în care Lilith
trece de pe casa a V-a, a plăcerilor şi iluziilor, pe casa subordonării, în casa a VI-a. Această
modificare de vibraţie astrală vine spre peşti cu sentimentul revoltei. Ei se revoltă împotriva celor
din preajma sau împotriva statutului pe care-l au. Unii vor considera că a sosit momentul să nu mai
muncească atât de mult, să nu mai fie atât de serioşi în ceea ce fac, să nu mai facă ore suplimentare
şi să nu spună la nimeni, ci să le facă împreună cu toţi ceilalţi, să nu mai studieze atât de mult şi să
se mai ocupe şi de viaţa lor intimă, de bucuriile lor pe care și le-au văzut călcate în picioare în 2013.
Bucuriile lor acum sunt eliberate. Pe casa a V-a îl avem doar pe Jupiter şi chiar dacă se afla în
continuare în opoziție cu Pluton, constrângerile sociale sunt acum privite cu mai multă luciditate de
ei, nu neapărat prin dorinţe formulate, cât printr-o stare de fapt. Peştii se simt în martie uşor
revigoraţi sau mulţumiţi de faptul că au refuzat o funcţie de conducere, sarcini suplimentare sau au
fost la înălţime în primele două luni ale anului, când lucrurile au fost destul de complicate în zona în
care ei activează. Retrogradarea lui Marte pe casa a VIII-a le aduce probleme de patrimoniu. Se
întorc la cheltuieli mai vechi sau a sosit momentul să plătească o datorie. Aici s-ar putea să se
confrunte cu o altă dramă pentru că primele două luni ale anului iau dus pe aceştia spre cheltuieli
neprevăzute ori cheltuieli pentru a supravieţui. Acum nu au de unde să dea înapoi atât de mult şi se
îndreaptă către o zonă a compromisului. Nu se poate anticipa din această analiză generală dacă toţi
peştii vor ceda acestui compromis pentru că, pe de o parte, pe casa a XI-a Pluton este agresat de
Jupiter din casa plăcerilor şi a iluziilor, deci compromisul pare să fie singura soluţie pentru a nu
slăbi rezistenţa la efort a peştilor sau a nu-i submina autoritatea, iar de partea cealaltă Pluton se află
în sextil cu Chiron de pe casa I, adică ei știu din experienţă că trebuie să stea deoparte, să aştepte ca
furtuna să se încheie şi lucrurile se vor rezolva ori să amână puţin momentul tensiunii maxime până
când aceasta se va disipa de la sine. Indiferent ce decizie vor lua, faptul că se gândesc în mod
special la un avantaj, în situaţia în care poate că ar trebui să se gândească la faptul că au greşit şi
acum trebuie să primească rezultatul faptelor lor sau că a sosit momentul să-și încalce moralitatea şi
să fie agresivi la vedere nu prin manipulări sau prin acţiuni pe ascuns. Trecerea lui Lilith prin casa a
VI-a le aduce acestora iluzia puterii, le lasă impresia că dacă se descurcă în această situaţie atunci
sunt în continuare puternici chiar dacă situaţia nu este în favoarea lor. Cei care ocupa funcţii de
conducere vor fi în martie destul de agresaţi mai ales după 3 martie când şi Junon va trece pe casa a
II-a şi le vor aduce asocieri cu oameni de proastă factură. Fie peştii vor fi retrogradaţi într-o funcţie
inferioară, cu aceeaşi răspundere, cu aceleaşi prerogative, însă constrânşi să lucreze cu asociaţii care
până acum erau subalterni, fie sunt transferati într-un sector unde nu au subalterni, dar o fac în
continuare pe şeful doar pentru că au experienţă sau cred că ştiu mai multe decât cei din jur.
Sunt avertizaţi acum, în martie, când Lilith va fi în careu cu Axa Dragonului, că imaginea de
sine nu are echivalent în realitate şi nu ar trebui să o proiecteze asupra celorlalţi. Dacă lucrează cu
oameni care din punct de vedere administrativ au aceeaşi funcţie, trebuie să caute să se adapteze, să
se integreze în grupul de apartenenţa pentru a obţine împreună cu acesta un rezultat bun, nu pentru a
obţine el rezultate diferite faţă de grupul în care lucrează pentru a duce mai departe o competiţie
menită să-l avantajeze pe el. Din 18 februarie, Mercur le va trece pe casa I şi vor ridica tonul sau
vor avea un argument mult mai puternic, vor ieşi din bârlog şi vor spune lucruri care vor surprinde.
Dacă luăm în calcul că Soarele pe 20 martie va ieşi din semnul lor şi vor avea mai puţină putere,
înţelegem de ce peştii vor fi nerăbdători spre finalul lunii martie să îşi ducă la îndeplinire planurile,
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să-i mobilizeze pe ceilalţi să facă tot ce spune el şi să zăpăcească tot grupul de apartenenţa cu
elemente care aparent nu au legătură între ele.
Din 22 martie Capul Dragonului le va trece pe zodia Balanţă şi având-o pe Venus regent
karmic de nord în Vărsător pe casa lucrurilor ascunse, peştii vor reuşi să facă în grupul de
apartenenţă o notă discordantă atât de evidentă şi de enervantă încât să ducă mediul în care trăiesc
în criză. Criza va fi însă una internă şi nu va dura mult însă va purta numele nativului din Peşti,
acela care a declanşat-o.
Cei care studiază astrologia şi s-au pus la curent cu predispoziţiile astrale aferente acestui
semn înţeleg faptul că 2014 reprezintă pentru peşti un an de intense frământări, acelea care a trebuit
să-i ducă pe aceştia spre schimbare. Schimbarea are o nouă înfăţişarea în preajma zilei de 25 martie
când Uranus şi Junon vor fi în conjuncţie pe casa a II-a a strictelor necesităţi. Din nou peştii
consideră că a sosit momentul să se lase în voia acestor modificări, să treacă într-un alt plan, să se
lase în voia unor situaţii pe care până acum le-au combătut sau le-au integrat cu forţa în ceea ce
ştiau ei, ducând mai departe o anumită recomandare care ar putea să-le vină din jur. Chiar vor
spune, vor formula, a sosit momentul să se facă o schimbare sau cei care i-au susţinut până acum nu
mai sunt buni ori lucrurile de care până acum au fost atât de ataşaţi sunt schimbate fără să aibă vreo
reacţie.
Peştii au însă conştiinţa marilor transformări şi ei ştiu că pot rezista în orice mediu dacă
structura lor internă nu este agasată şi sunt lăsaţi să înoate în apele proprii, aşa cum îşi doresc. De
această dată însă pentru că spre finalul lunii Venus şi Saturn vor fi în careu, din nou vor fi loviţi de
mesajul seniorului karmei, acela care din casa a IX-a îi obligă să facă schimbări existenţiale. Cu
toate că le simt mai bine decât oricare alt semn, peştilor nu le plac schimbările existenţiale, se pot
adapta în orice mediu dacă zona existenţială rămâne aşa acum o dictează ei. Acum însă sunt în
dificultate. Vor să producă schimbări substanţiale, vor să se lepede de tot ceea ce a însemnat
ataşamente până acum, însă nu se simt deloc confortabil cu elementul noutate, nici când este pus pe
seama unei fiinţe, nici când este pus pe seama unor lucruri sau unor întâmplări ori funcţii sau poziţii
sociale. Noutatea îl duce pe acesta spre drama şi locul cel mai vulnerabil pentru peşti până în
noiembrie va fi zona profesiei. Acolo, colegii de serviciu, subalternii ori rude mai îndepărtate, dacă
avem de-a face cu un peşti care nu prea iese din casă, au de dus o greutate mare, au nevoie să se
pregătească pentru confruntări puternice, mai ales in zona înţelegerii. Peştii vor avea până în
noiembrie 2014 un comportament care li se va părea celor din jur contradictoriu. Nativul peşti nu
este contradictoriu, ci doar descoperit pentru că 2014 este anul când peştii ar trebui să fie mutaţi în
alt acvariu.

APRILIE
Victorie. Exercitarea puterii. Combaterea unei situaţii neplăcute. Tensiuni patrimoniale.
Şochează. Sunt învinuiți că au atitudini radicale. Sfidează un obicei. Se simt victorioşi. Sacrificiu.
Lecţii pe iertare. Fragmentează problemele mari în probleme mai mici. Merg pe două fronturi.
Impas. Apel la educaţia primară. Confuzia străinătăţii. Gândesc în perspectivă.
În aprilie peştii se simt victorioşi. Aproape că se acomodează cu mersul retrograd al lui
Marte prin casa lucrurilor ascunse, pentru că de puţin timp şi Capul Dragonului se află poziţionat
acolo şi îndemnul spre gândirea superioară sau deschideri către spiritualitate venite din partea lui
Saturn din casa a IX-a ar putea să fie un îndemn la exercitarea puterii. Casa a VIII-a este
echivalentă zodiei Scorpion, zodie tranzitată acum de Saturn, ceea ce înseamnă pentru peşti, în
primul rând, combaterea unor situaţii neplăcute, acelea cu care până acum ar fi coabitat în condiţii
optime. Acum, însă, pentru că au în spate experiența revoltei din primele luni, vor să combată o
anume confuzie, poate chiar a străinătăţii, o confuzie legată de anumite informaţii ce au venit din
alte domenii decât cele în care lucrează ei şi se implică în anumite preschimbări de natură
administrativă. În aprilie, axa caselor II-VIII este puternic accentuată pentru că pe acolo va trece şi
Soarele şi Mercur prin casa a II-a, unde se află şi Junon cu Uranus, iar în casă a VIII-a Capul
Dragonului şi Marte ceea ce va aduce tensiuni patrimoniale. Exploziile temperamentale sau
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exercitarea unei puteri, fie pentru investigaţie, fie pentru a aşeza lucrurile după cum le gândesc ei,
înseamnă o cheltuială suplimentară şi de aici o serie întreagă de probleme care se soldează cu un
singur rezultat: anturajul va învinui nativul acestei zodii că este prea revoluţionar sau că este prea
lunecos, că nu-şi asumă faptele pe care le săvârşeşte sau că dovedeşte o tărie de caracter nepotrivită
contextului.
Acum, pentru că se accentuează axa Berbec-Balanţă, pentru că Uranus începe treptat să
acţioneze asupra axei dragonului cu o forţă negativă, îi îndeamnă pe peşti să se gândească din nou
ceea ce ar însemna pentru ei hrana fizică, spirituală, afectivă şi la ce fapte ar putea să săvârşească
pentru a-şi asigura o anume stabilitate în mediul de apartenenţă. În general, peştii, pentru că arareori
ies din mediul lor, nu au încredere în anturaj, pot sfida tradiţia, dar nu la modul arogant sau agresiv,
ci printr-o anume detaşare de ceea ce se află în preajma lor însă pot face cu mare uşurinţă anumite
situaţii care nu convin anturajul, dar poate face anumite lucruri care să devină un adevărat balsam
pentru cei din preajmă, adică să ofere celorlalţi nenumărate şanse pentru a-şi revizui
comportamentul. Din această cauza peştii sunt consideraţi adevăraţi vindecători ai zodiacului pentru
că au puterea să integreze în apele lor orice fel de fiinţă, indiferent de nivelul de cunoaştere, de
experiență, se pot adapta în orice fel de situaţii şi îşi pot însuşi orice fel de educaţie.
Prin faptul că acum în aprilie peştii se simt victorioşi sau învingători în demersurile pe care
le fac, va genera asupra grupului de apartenenţa efecte neaşteptate. Prin deschiderea sa, prin
optimismul sau prin dezinvoltura sa va pune o răspundere prea mare pe faptele bune, aşa cum le
gândeşte el. S-ar putea ca aceste fapte bune să fie prea subiective, luând în calcul faptul că până
acum s-a revoltat, a fost dur, agresiv cu anumite nedreptăţi care au fost orientate împotriva lui sau a
grupului în care s-a integrat ducând anturajul în care se află către o zona a sacrificiului. Ei trebuie să
ştie că orice pas pe care-l fac spre iertare sau spre hrană spirituală devine un element de referinţă
pentru cei care au urechi să audă şi minte să înţeleagă. Prin ceea ce fac în aprilie peştii lasă impresia
că se depărtează de grupul de apartenenţa, că fac un pas înainte, că sunt mult mai avantajaţi de
situaţiile pe care le generează că ştiu foarte bine ce cer de la destin sau cunosc bine instrumentele cu
care lucrează, ceea ce atrage din jur prea multă invidie şi în anumite situaţii, când ar putea să dea
dovadă de slăbiciune, să primească lovituri destul de consistente din partea anturajului.
Aprilie aduce şi împlinirea unei cruci cosmice pe semne cardinale care se suprapune peste
case succesive, adică peste casele II, V, VIII şi XI, care administrează patrimoniul afectiv al
individului, grăbind consumarea unor evenimente care se bazează foarte mult pe această
componentă. Prin grabă, peştii fragmentează problemele mari în unele mai mici pentru a le
administra şi pentru că o mare parte din luna aprilie se vor afla sub impactul conjuncţiei SoareUranus care se împlineşte în 2 aprilie se vor împărţi cu timpul sau cu informaţiile sau cu
sentimentele între două extreme. Fie vor merge pe partea tradiţională, bazându-se mult pe
experiențele pe care le au şi insistând foarte mult pe rolul pe care l-au avut până acum în mediul de
apartenenţă (vindecător) fie vor merge spre progres tehnologic sau neconvenţional lăsându-se în
voia valului, fără a impune acestuia noi directive sau dacă le cunosc, fără a le împărtăşi.
Cei din jur vor spune că sunt răutăcioși, că se răzbună sau că nu sunt atât de pricepuţi pe cât
s-a crezut la început. În realitate, peştii mergând pe două fronturi, au nevoie să fie foarte rezervaţi şi
calculaţi cu energia pe care o consumă că altfel se dizolvă, îşi pierd resurse importante fără a obţine
rezultatele pe care mizează. Pe ideea cine fuge după doi iepuri nu prinde niciunul ar putea ca peşti
în aprilie dacă nu-şi dozeze foarte bine forţele, dacă se bazează foarte mult pe una dintre ele, vor
ajunge, spre finalul lunii, când Marte se va afla în careu cu octava sa superioară (Pluton) activând
un braț al crucii cosmice pe semne cardinale, într-un impas din care nimeni nu-i pot scoate.
Indiferent de cât de pregătit este acest nativ, luna aprilie va deveni o lună apăsătoare pentru că rând
pe rând se împlineşte câte un careu între planetele care formează o cruce cosmică pe semne
cardinale (Marte, Pluton, Uranus şi Jupiter).
Cele mai grele momente vor fi răsfirate în primele 23 de zile ale lunii aprilie, pentru că după
aceea Mercur, trecând pe casa a III-a, în Taur, îi ajută pe peşti să-şi selecteze priorităţile, să fie mai
ordonaţi, să depună mai puţin efort, să fie disciplinaţi, să respecte un program de lucru, ajutându-i
să înţeleagă că, de fapt, puterea lor vine din orientarea atenţiei spre preocupări de mică amploare.
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Aici peştii ar putea să integreze și o anume educaţie pe care au primit-o în copilărie sau pe care au
primit-o în anii anteriori, exceptând 2013.
Pentru ei 2013 a însemnat în cea mai mare parte un an încărcat de restricţii afective, ce au
fost cu atât mai periculoase, mai apăsătoare sau mai incomode cu cât de puţin au putut să le
împărtăşească celorlalţi.
O altă componentă care ar putea din nou să-i pună în dificultate este aceea de generozitate.
Ei sunt mai mult obligaţi de evenimentele sociale, de caracterul inopinat al acestora să pună la
dispoziţia celorlalţi lucruri care au primit în ultima perioadă eticheta de intimitate. Fie că trebuie să
împrumute un obiect personal, fie că trebuie să accepte pe cineva în spaţiul lor intim, rezultatul
acestor situaţii este unul apăsător pentru peşti pentru că se văd puşi în situaţi a de a se dezveli,
deconspira ori de a se descoperi în faţa celorlalţi. Ei reuşesc mai mult decât alte semne să salveze
aparenţele şi având pe cineva foarte aproape de ei, urmărindu-le tot timpul reacţiile sau permiţând
anumitor persoane să se apropie de anumite instrumente, obiecte sau informaţii personale care sunt
foarte aproape de ei, se simt vulnerabili pentru că nu se aşteaptă să aibă în preajma oameni care să-i
înţeleagă atât de bine cât se înţeleg ei înşişi.
Aşadar, aprilie ar putea să le aducă peştilor confuzia străinătăţii fără a se deplasa departe de
casă, fără a fi constrânşi să se strămute în altă locaţie sau pur şi simplu fără a face absolut nimic.
Pentru că au acest talent de a gândi în perspectivă sunt acum loviţi gradat, cu atât mai mult cu cât se
apropie de finalul lunii în această viziune de ansamblu pe care peştii o au încă de mici.

MAI
Bulversare. Evaluarea celor din jur. Pofte neobişnuite. Datorie. Lipsa de control îi duce în
umbră. Beneficii. Un semnal de alarmă. Pas înapoi. Ajutorul venit din partea celorlalţi îi
dezamăgeste. Lecţii pe discernământ. Primesc din jur lucruri inutile. Îşi recunosc o greşeală.
Desprindere de anumite suferinţe. Sancţionează anturajul separându-se de el. Sunt curtaţi de
schimbare. Evenimente neobişnuite sau rare.
Luna mai s-ar putea să-i bulverseze mult pentru că la început au de traversat o opoziţie între
Mercur şi Saturn apoi intrarea lui Venus pe casa a II-a, conjuncţia acesteia cu Uranus sau intrarea
lui Mercur în casa familiei sau opoziţia Soare-Saturn, toate împlinindu-se până când Marte, de pe
casa a VIII-a, a misterului, îşi revine din mersul retrograd.
Ei vor căuta să limpezească lucrurile legate de nevoile lor, de inserţia socială, de rolul pe
care-l au anumite persoane din jur, dacă sunt sau nu protectori, dacă îi ajuta sau nu să progreseze ori
dacă le clarifică sau nu anumite probleme dureroase pentru peşti.
De asemenea, la capitolul alimentaţie ar putea să facă excese sau să aibă pofte neobişnuite
pe care să și le poată permite şi apoi să facă indigestie sau să sufere că au plătit prea mult pe un
produs şi acum trebuie să facă economii. Cei care se detaşează de această componentă materialistă,
de aceste pofte ieşite din comun pentru ei vor putea să se separe și de poftele afective, mentale sau
alte tipuri de pofte care blochează evoluţia spirituală şi deviază omul de la cunoaştere.
Aşa cum anumite pofte faţă de anumite alimente fizice ar putea să ducă la disfuncții
digestive, la fel poftele afective, cu Jupiter singur în casă a V-a, având în continuare de parcurs o
opoziție cu Pluton din casa a XI-a îi păcăleşte pe peşti că se afiliază cu cei din jur pe baza
rezonanței. Nu există afinităţi în mai intre peşti şi cei pe care–i au în preajmă, ci o anume datorie
care se manifesta din direcţia peştilor către ceilalţi, în sensul că dacă până cum peştii au dorit să-i
pună la punct sau să le ofere ceea ce le era necesar acum se trezesc şi ei cu pofte, cu plăcere, cu
speranţe, formulate în așa fel încât cei din preajmă să le poată rezolva. Dacă nu-şi controlează
aceste înclinaţii s-ar putea să intre într-un con de umbră, încât să ajungă pentru o bucată bună de
vreme şi să se hrănească numai cu ceea ce le este oferit acum în mai.
Peştii inferior care nu au un anumit nivel de deschidere, de cunoaştere, vor privi această
ipostază cu o anume bucurie. Vor gândi că întotdeauna o mână nevăzută a destinului compensează
lucrurile şi dacă până acum, în primele patru luni, au muncit, s-au preocupat de ceilalţi sau s-au

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2014

551

stresat cu ceea ce nu-i priveşte pe ei, acum se realizează un echilibru în sensul că primesc şi ei
anumite avantaje sau beneficii fără să muncească prea mult.
Luna plină de pe axa drumurilor şi comunicării, cu Soare în Taur şi Luna în Scorpion vine să
tragă peştilor un semnal de alarmă. Ceea ce se afla în conul de umbră, ceea ce ar putea însemna
pentru ei conul abundenţei reprezintă, raportat la destin, o problemă de drum, de traseu, de cale. Nu
trebuie să facă decât un efort minim pentru a vedea dacă lucrurile sunt construite împotriva lor, dacă
până acum au făcut efort pentru a proteja o idee profundă, o educaţie tangentă la moralitate sau
pentru a duce mai departe un demers nobil. Acum, prin faptul că acceptă ceea ce acceptă cei din jur,
în situaţia în care cei din jur nu şi-au rezolvat propriile probleme, ci doar au fost încununaţi ceea ce
a venit din partea peştilor, înseamnă pentru nativii născuţi în acest semn un pas înapoi. Mai târziu,
începând în a doua parte a lunii iulie, după ce Jupiter va trece pe casa subordonării, peştii vor vedea
că beneficiile din mai au fost înşelătoare şi că de fapt cei care au primit ajutorul lor în primele patru
luni se exonerează de orice obligaţie, oferindu-le peştilor ceea ce le prisoseşte lor, nici într-un caz
un ajutor, un sprijin pe măsura celui primit. Dar nu va fi nicio problemă, mai învaţă şi peştii lucruri
pe care au crezut că le stăpânesc foarte bine.
Învaţă multe în mai, la capitolul conduită, la capitolul discernământ, cu atât mai mult cu cât
Mercur în 17 mai împlineşte un careu cu Chiron din casa I şi îşi dau seama că ceea ce au acum nu
este ceea ce le trebuie, ci un noian întreg de lucruri inutile care nici măcar nu le permite să spună că
le lipseşte ceva esenţial. Pentru cineva din afară care constată cât de multe au în jur peştii, ar fi o
contradicţie să spună că nu au ceea ce le trebuie.
Revenirea lui Marte la mersul direct pe casa misterului înseamnă pentru ei momentul în care
recunosc o greşeală, că s-au înșelat sau că progresul nu poate să se declaseze decât dacă o ia de la
capăt. A o lua de la capăt cu un mesaj venit din casa a VIII-a înseamnă a se desprinde în totalitate
de bucuriile care l-au urmărit până acum. Pentru peştii care sunt înţelepţi sau care au surprins
anumite elemente de detaliu din jurul lor desprinderea de ceea ce a fost esenţial pentru ei până acum
înseamnă şi desprinderea de anumite suferinţe. La capitolul suferinţă peştii se pricep foarte bine săşi construiască anumite ţinte, să fie prezenţi tot timpul acolo unde doi oameni se lupta, acolo unde
există un conflict sau acolo unde este nevoie de un mediator. Pentru ei a o lua de la capăt acum
înseamnă contactul cu o pierdere colaterală. Pe de o parte pierd o anume siguranţă care, chiar dacă
era apăsătoare, îi nemulţumea, cel puţin era conform vorbei din bătrânii Rău este cu rău, dar mai
rău este fără de rău, iar de partea cealaltă îi sancţionează pe cei din jur privându-i de prezenţa sa.
Nu va putea să explice în termenii adecvaţi cea ce se întâmplă cu el. Nici nu doreşte acest
lucru, ci doar să-şi transforme în lumina o parte din întunericul pe care nu-l mai poate duce mai
departe cu el. Absenţa termenilor se datorează şi tranzitului foarte rapid a lui Mercur care în 21 mai
va ieşi din Gemeni şi va intra în Rac, iar asta înseamnă că nu va putea să facă negoţ cu ceea ce
deţine. Nu vor putea să ofere celorlalţi lucrurile inutile pe care le-au primit cu forţa din jur, nu vor
putea să prospecteze factorul noutate, ci doar să accepte faptul că schimbarea care vine spre ei
acum, ar putea să ia înfăţişarea unei sancţiuni. Venus trece prin Coada Dragonului, în preajma lui
Uranus şi declasează evenimente neplăcute pentru peşti sau plăcute pentru societate dar percepute
de cei născuţi în zodia peşti ca fiind incomode. Ele sunt legate de explorarea unei laturi a
personalității lor sau un nivel de cunoştinţe, adică prospectarea acelei zone care au confirmat până
acum că poate duce spre performanţă. Cu alte cuvinte, cei din jur se folosesc de peşti pentru a reuşi,
pentru a se ridica pe scara socială ori pentru a-şi clarifica anumite lucruri în momentul cel mai
nepotrivit posibil. El se ocupă de schimbare, vrea să se mute, să se translateze într-o altă zonă, iar
cei din trecut îl ţin captiv acolo până când scot de la el tot ceea ce vor.
Asta înseamnă pentru peşti evenimente neobişnuite şi rare. Ei vor să se desprindă de ceea ce
nu le convine şi nu se poate din cauza celorlalţi, dar după 29 mai când Mercur le va intra în Rac pe
casa a V-a vor reuşi să găsească o soluţie la toate aceste abuzuri, prin ton, prin expresivitate sau
printr-o mobilizare în care se va trezi că, fără să se aştepte, va primi o susţinere de la câteva
persoane de încredere pe care le au în preajmă. Ei trebuie să ştie că aceste persoane sunt bine
intenţionate şi vor dori să-i ajute doar dacă cer ajutorul chiar şi numai prin câteva gesturi. Aşteaptă
doar un semn să-şi arate recunoştinţa faţă de ajutorul pe care l-au primit.
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În felul acesta, implicarea lui Jupiter în sextilul cu Junon de la finalul lunii îi pune pe peşti
într-o situaţie neobişnuită. Sunt în dificultate şi primesc ajutor de la cei din jur, iar această
binefacere, care se realizează în cel mai simplu mod cu putinţă sau printr-o simplificare a
demersurilor pe care peştii le au de parcurs, este un semn de recunoştinţă venit din partea
protectorilor prin care li se mulțumește peștilor pentru sprijinul oferit cândva.

IUNIE
Rezolvare. Autocontrol. Şansa de a greşi şi de a fi protejat prin schimbarea produsă de
greşeală. Administrarea unui bun pentru intimitate. Caută liniştea, se preocupă de şlefuirea
caracterelor. Impas. Au nevoie să se exprime. Integrare. Efort. Atenţia este fixată pe lucruri
esenţiale. Consum. Uşurarea înseamnă contactul cu alte probleme. Consideră că până acum şi-au
idealizat prea mult experienţele.
Cu Marte revenindu-şi din mersul retrograd în iunie peştii se vor confrunta cu probleme pe
care le pot rezolva. Nu mai sunt luaţi prin surprindere de anumite episoade legate de administrarea
patrimoniului personal sau de coordonarea anumitor direcţii specifice anturajului său către finalităţi
pe care el le consideră optime. Multe din evenimentele care vin spre peşti în iulie vor purta
amprenta autocontrolului. Pe de o parte retrogradarea lui Mercur pe casa a V-a ar fi trebuit să-i ducă
către o risipă în privinţa sentimentelor sau către un abuz de putere în ipostazele în care este foarte
evident că un peşti ar fi superior celorlalţi. Însă faptul că Mercur se afla în Rac le aduce şansa care îi
ajută să se oprească la momentul potrivit, este frâna care îi protejează din faţa unui pericol foarte
mare în sensul că îi face să se împiedice, îi întârzie ori le ocupă mintea cu tot felul de probleme şi
nu mai ajung în punctul în care să comită o greşeală lamentabilă.
Apoi, trecerea lui Mercur din 17 iunie în Gemeni prin retrogradare ar trebui să însemne o
administrare a unui bun care ţine de familie pentru un interes personal. Faptul că acest lucru se
produce pe casa a IV-a şi Soarele se află în continuare acolo îi va face pe peşti să fie rezervaţi în a
folosi bunul celuilalt, să se gândească de mai multe ori înainte de a hotărî şi nu oricum ci pe baza
experiențelor pe care le-a comportat de-a lungul lui 2013. Luna iunie este singura lună în care peştii
arată că au învăţat ceva din ceea ce li s-a-ntâmplat în 2013, dovedindu-se mult mai înţelegători, mai
deschişi, criticând mai puţini şi lucrând mai mult la a şlefui caracterele celorlalţi.
Pentru că iunie înseamnă şi căutarea liniştii, retrogradarea lui Mercur, o parte în Rac şi o altă
în Gemeni, nu-i ajută pe Peşti să se apropie de linişte, ci îi ajută să se tempereze suficient de mult
încât ceea ce se află în jurul lor să nu mai fie lovit de agitaţie, de stres sau de instabilitate. Ei nu se
liniştesc, dar apele din jurul lor sunt calme şi acceptă orice personaj care doreşte să plutească pe
acolo.
În iunie nu doar Mercur se va afla în mers retrograd, ci şi Neptun şi, de asemenea, până la
jumătatea lunii, Saturn şi Chiron îşi vor împlini trigonul pe care-l formează de ceva vreme. Acest
trigon, prin implicarea lui Jupiter, dar şi a lui Venus, duce la împlinirea unei configuraţii numită
zmeu care are pe mijloc drept axa opoziţia lui Venus cu Saturn. Se pare că peştii în iunie vor
considera că singura soluţie pentru a depăşi anumite probleme cu care sau confruntat de la începutul
anului până acum este adoptarea unei discipline noi.
În realitate, peştii, pentru că lasă de la ei sau permit anumite facilităţi celor din jur, arată că
se află într-un mare impas. Lilith acum din Leu va media opoziţia care încă este activă între Marte
şi Uranus încercând să rezolve printr-un compromis de natură profesională sau medicală, prin
acceptarea unui stres, prin acceptarea unor sarcini suplimentare, prin încălcarea unor reguli morale
sau prin încălcarea propriului orgoliu vor să rezolve prin aceste restricţii o problemă de autoritate pe
care peștii au avut-o şi în anul acesta, dar în special în 2013. Au nevoie în luna iunie să
împărtăşească din impresiile proprii, să se arate deschişi faţă de informaţiile care vin pe căi
neconvenţionale, printr-o carte, printr-un email, printr-un telefon sau pur şi simplu aude întâmplător
o conversaţie între doi trecători, reuşind, în felul acesta, să integreze noi informaţii în munca pe care
o săvârşeşte. Cu alte cuvinte, peştii acum fac un lucru care se găseşte foarte rar la oameni şi anume
să integreze inspiraţia în munca lor în aşa fel încât să-şi alimenteze acea latură a destinului care este
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în această perioadă vitregită de soartă. Ei consideră că prin aceste restricţii îşi îngrădesc dreptul la
muncă sau se depărtează de la cale. O parte dintre peşti vor regreta faptul că au acceptat să se
schimbe în luna anterioară, că au fost atât de optimiști şi că prin planurile pe care le-au făcut, au
gândit fie că viitorul, oricât de nesigur ar fi, câteva momente intime tot le va oferi sau, la un
moment dat, aceste probleme se vor termina şi va veni și clipa retribuirii, când se vor bucura de
toate lucrurile pe care le-au pierdut până acum. Tot ceea ce cred că învaţă acum îi solicită atât de
mult, le slăbeşte acea profunzime pe care au avut-o şi au probat-o până în momentul acesta încât să
ducă mai departe schimbarea pe care au produs-o în luna anterioară. Fie că anterior printr-un
entuziasm au promis şi acum trebuie să se ţină de cuvânt, fie că au parte de atât de multe
condiţionări, de eşecuri încât să ia calea pribegiei, să renunţe cu toată fiinţa lor la ceea ce au reuşit
să construiască până acum. Acest moment de cotitură din viaţa ar putea să nu se construiască în
modul acesta dramatic doar pentru peştii care au avut suficient de multă înţelepciune să se
înconjoare cu oameni deosebiţi în jur care acum, prin impactul lui Jupiter din casa a V-a se
comportă ca discipoli ai peștilor, ca elevi ai lor sau ca nişte personaje care duc mai departe mesajul
preluat de la un peşti.
Careul lui Marte cu Pluton care se împlineşte în mijlocul lunii iunie va avea asupra lor un rol
hotărâtor. Îi va ajuta să se decidă pe care traseu să meargă ori le va deschide ochii în fața unui
pericol şi mai mare. Acest pericol a planat asupra lor şi în ianuarie, însă el a fost cumva disimulat
prin diversele avantaje care le-au primit din partea celorlalți, fie sub formă de obiecte fie sub forma
invitaţiilor pe care le-au primit de pe zonă publică distrăgându-le atenţia de la lucrurile esenţiale.
Acum nu le mai distrage nimic atenţia de la lucrurile esenţiale, nu-i mai opreşte nimic din a observa
cu maximă luciditate dramatismul vieţii sau penibilul cotidian. Nu se va pune problema unui câştig
financiar chiar dacă au Axa Dragonului peste casele II-VIII pentru că acum peştii sunt axaţi pe
altceva. În general, peştii dacă se mobilizează în sensul acesta reuşesc să pună la dispoziţia celorlalţi
suficient de multe informaţii care să poată trece în zona comerţului legal, însă acum sunt zdruncinaţi
de faptul că au crezut în lucruri care nu se modifica atât de repede şi sunt stânjeniţi de o formă de
agresiune care devine cu atât mai concentrată cu cât ei sunt mai zăpăciţi, mai risipiti în multe
proiecte sau mai dezinteresaţi de imaginea de ansamblu a acestora.
Trecerea lui Venus în gemeni, în 23 iunie, îi îndeamnă pe aceştia să se preocupe mai mult de
atmosfera familiei. Acolo se pot desfăşura mai uşor şi mai ales că micul benefic a scăpat şi de
opoziţia cu Saturn şi peştii vor simţi că lucrurile sunt mai uşoare pentru ei că nu mai sunt presaţi de
probleme pe care nu le pot rezolva rapid şi separă viaţa personala de cea publică, respirând în sfârşit
uşuraţi. Dar aici vor da peste alte probleme pentru că după ce Venus va intra în Gemeni o găseşte
acolo şi pe Junon şi împreună vor trimite un careu la Neptun, guvernatorul zodiei Peşti aflat în
domiciliu. Peştii vor conştientiza că oricât de multe speranţe şi-au pus în căldura căminului sau în
ceea ce ar putea găsi acolo sau să primească din jur şi să integreze în această zonă sunt dezamăgiţi
şi trăiesc o altă formă de nemulţumire, de insatisfacţie sau de dramă, aceea că până acum şi-au
idealizat prea mult viaţa de familie, prieteniile intime sau au visat prea mult la o relaţie ideală.

IULIE
Se preocupă de marile probleme. Griji patrimoniale. Au viteză de reacţie. Lovituri aplicate
celorlalţi. Ţintele devin foarte îndrăzneţe. Sunt inspiraţi. Devin exemple pentru ceilalţi. Cheltuieli
suplimentare. Tânjesc după bucurii superficiale. Schimbări de valori. Sarcini suplimentare.
Verdicte categorice. Sunt ascultaţi. Câştiguri prin profesie. Contactul cu un mare gol.
În iulie peştii se concentrează mult mai bine pe ceea ce ştiu că nu au rezolvat în 2013 şi
speră să soluţioneze acum. Pe de o parte aceste probleme sunt legate de viaţă personală, de
raporturile profesionale sau de modul cum îşi administrează banii, averea, patrimoniul personal care
în prima jumătate a anului 2014 a avut considerabil de mult de suferit. Iulie este şi luna în care
Jupiter va trece în Leu, de pe casa a V-a pe casa a VI-a, iar Marte, în sfârşit, îşi va încheia tranzitul
său lung prin Balanţă.
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Peştii nu sunt persoanele care să dezamăgească ori care să renunţe pe ultima sută de metri.
Dacă renunţă, o fac după ce au făcut câţiva paşi în demersul respectiv pentru că au viteza de reacţie
şi înţeleg, dacă sunt preocupaţi de această problemă, cum stau lucrurile fără să trebuiască să piardă
mult timp sau să investească prea mult în sensul acesta. Astfel, luna iulie pentru peştii care se află
într-o confruntare, într-o luptă constituie lovitura cea mai puternică pe care doresc să o aplice
comunităţii sau celor din preajmă. Dacă sunt pozitivi, lovitura va fi pozitivă, dacă sunt negativi,
lovitura va avea un caracter atât de periculos şi de dur încât îi va marca pe cei din preajmă pentru
mult timp de acum încolo. Asta se întâmplă pentru că Marte şi Capul Dragonului îşi împlinesc
conjuncţia lor şi chiar în prima jumătate a lunii peştii îşi vor stabili ţinte foarte îndrăzneţe. Este
posibil ca o parte dintre ei să fie atât de inspiraţi încât nici ei să nu-şi dea seama, să spună lucruri pe
care ei le gândesc într-un fel, dar în realitate ecoul să fie îndreptat către altceva. Aceşti nativi se afla
într-un proces de channelling fără să-şi dea seama, ducând mai departe sugestii venite din subtil
care au rolul de a transforma conştiinţa universală, de a tulbura dorinţele şi de a înfrâna patimile
celor care au nevoie de un astfel de ajutor. Până să treacă Jupiter în casa subordonării, peştii, prin
curaj, se impun la locul de muncă sau se fac remarcaţi prin ton ridicat, prin creativitate, prin
inspiraţie sau îi şochează pe cei din jur pentru că îşi permit foarte multe. Numai ce au încheiat prima
jumătate a anului în care, după o scurtă analiză, s-au ales cam cu ceea ce a mai rămas pe fundul
sacului acum îşi fac planuri de cheltuieli în plus, se împrumută pentru că au suferit oprea mult, că
numai aşa consideră ei îşi pot reîmprospăta vigoarea psihică sau numai aşa îşi pot oferi câteva
momente de bucurie.
Planetele sunt dispuse acum în emisfera estică, iar asta înseamnă că este posibil ca o parte
dintre aceste dorinţe pe care peştii le formulează să fie duse la îndeplinire, chiar dacă există riscul ca
nativul acestei zodii să se îndatoreze mai mult. Contează plăcerea, satisfacţia personală, distracţia de
moment sau încântarea după care au tânjit atât de mult în prima jumătate a lui 2014, dar şi de-a
lungul întregului an 2013. Acum când Venus şi Soarele vor construi fiecare câte un careu cu Chiron
şi Uranus, peştii invocă diverse motive, adesea artificiale pentru a-şi consolida propria siguranţă.
Fie că fac apel la anumite biografii, la anumite întâmplări desprinde din biografii celebre, fie că vor
să construiască artificial anumite ţinte pe care nici ei nu le pot atinge, dar despre care ştiu că
reprezintă pentru cei din jur finalităţi credibile, considerând că lor le este suficient dacă se vor alege
cu câteva beneficii obţinute pe drumul până la finalitate.
În 16 iulie Uranus şi Junon vor fi în sextil şi în viaţa personală a peştilor apar schimbări de
valori. Ei nu vor recunoaşte față de ceilalţi că doresc să schimbe cumva priorităţile, să se
descotorosească de cei care consideră că i-au cărat în spate, pe care i-au antrenat în tot felul de
întâlniri, proiecte sau demersuri publice pentru că vor să se pregătească pentru o schimbare
importantă. Dacă avem de-a face cu peşti sensibili care privesc spre viitor cu o conştiinţă extinsă
către multe domenii atunci aceste persoane vor putea să explice celorlalţi în cei mai adecvaţi
termeni, vor fi inspiraţi să pună la dispoziţia celorlalţi adevărul propriu, chiar dacă ar putea să fie
construit împotriva lor. Au de-a face cu un Venus în Rac, dramatic, care cere plăceri dureroase sau
constrângeri personale care să devină pentru ceilalţi libertăţi de expresie (împrumuturi, cheltuieli,
eforturi, sarcini suplimentare) sau cere confruntări de pe urma cărora să se aleagă cu verdicte
categorice. Mercur în trigon cu Neptun îi va ajuta pe aceştia să învingă în orice fel de confruntare
însă pe nativii acestei zodii nu-i interesează atât de mult succesul social, cât îi interesează gradul de
satisfacţie intimă. Ei vor să obţină un succes social pentru că oamenii după aceea să-i lase în pace,
vor să fie recunoscuți în planul social pentru a nu atrage atenţia asupra vieţii intime, vor să fie
puternici şi respectaţi de cei din jur pentru a nu trebui să convingă de fiecare dată că are cunoştinţele
necesare sau poate îndruma pe cineva către calea cea bună.
Ipostaza lunii iulie este pentru peşti una dintre cele mai spectaculoase de anul acesta şi ea se
va prezenta şi pentru ceilalţi în felul acesta începând cu 16 iulie, când Jupiter le va trece pe casa
subordonării şi vor avea şansa să fie ascultaţi sau înţeleşi de cei cu care lucrează. Chiar dacă de o
lungă perioadă spun acest lucru după 16 iulie dacă vor considera că este momentul să repete, deşi sau săturat să repete la nesfârşit aceleaşi lucruri vor observa că abia acum sunt ascultaţi ca şi cum
cineva le deschide urechile celor din jur şi nu doar urechile, ci și mintea. De asemenea, în 20 iulie
Saturn revine şi el din mersul retrograd pe casa gândirii superioare şi nu doar că sunt ascultaţi la
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locul de muncă în colaborări, nu doar că tratamentul pe care-l folosesc dă, în sfârşit, rezultatul
scontat, nu doar că au curajul să facă gesturi de un mare curaj, ci vor avea şi susţinerea celor din
preajmă, susţinere subtilă, vor avea un strop de noroc aşa cum nu se aşteaptă.
În 22 iulie Uranus va intra în mers retrograd pe casa banilor şi aici peştii s-ar putea să aibă o
mare insatisfacţie pentru că reuşita socială, avantajul moral, s-ar putea să nu le aducă mai mult
câştig, să nu le îmbogăţească patrimoniul, ci dimpotrivă să-i facă să se întoarcă din nou la listele
interminabile cu cheltuieli, la socotelile pe care obişnuiesc să şi le facă pentru a-şi drămui cât mai
bine câştigul personal.
Trecerea soarelui în Leu pe 23 iulie îl aduce pe acesta foarte aproape de Jupiter şi în 24 iulie
se va împlini şi o conjuncţie între aceştia, aducându-le peştilor câştiguri prin profesie, facilităţi la
locul de muncă sau o sporirea vitalităţii în aşa fel încât anumite simptome care erau înşelătoare care
i-au tulburat la începutul lui 2014 acum să treacă în zona amintirilor, să se evapore pur şi simplu şi
să-i ajute pe aceştia să se simtă mai bine. Pentru că Neptun şi Venus sunt şi ele în trigon şi zona
emoţiilor se mai linişteşte şi se pare că acesta este evenimentul pe care l-au aşteptat cu inima
deschisă sau care ar fi trebuit să se întâmple în viaţa lor. Fiind prin definiţie persoane care cu greu
pot fi încadrate în anumite reguli este posibil ca în iulie marele eveniment care se produce să fie un
imens gol, adică să nu se întâmple nimic dacă în ultimul an viaţa acestora a fost marcată de
evenimente obositoare şi agresive. Ei nu sunt obişnuiţi cu o altfel de direcţie, nu sunt obişnuiţi
pentru modul cum trăiesc, pentru alegerile pe care le-au făcut, dar aşa vor proceda acum şi o vor
face prin voinţă proprie, prin decizie proprie, fără să ajungă în ipostaza în care anturajul să-i
constrângă în sensul acesta.
Suportul astral pentru un astfel de eveniment este trigonul lui Uranus cu Lilith şi respectiv
careul lui Mercur la Axa Dragonului. Această aplecare a frunţii în faţa celui care-l considera slab
este un gest de smerenie pe care un peşti educat şi înzestrat cu un simţ moral special îl va face cu o
mare uşurinţă şi o mare naturaleţe. Ceilalţi însă vor avea grijă să spună anturajului cât de umiliţi au
fost în situaţia în care ei au făcut atât de multe pentru cei din jur.

AUGUST
Probleme de retribuire. Tact. Carismă. Îşi rezolvă repede probleme complicate. Își
schimba standardele de viaţă. Au nevoie să ierte. Se tulbură. Dezechilibru. Griji profesionale.
Duritate. Compromisul îi duce într-un con de umbră. Rezistenţă. Un suflu nou. Îşi pot face singuri
rău. Gafe. Deschidere. Înţelegere.
Dacă pentru toţi ceilalţi luna august este puţin mai liniştită sau vine cu tot felul de probleme
care sunt recunoscute uşor, pentru peşti aceste întâmplări vor accentua casa subordonării şi vor
aduce probleme de retribuire sau de plată a unei munci, fie că aceste lucruri îi vor duce pe peşti la
exasperare pentru că nu vor primi o plată pentru munca efectuată sau vor fi amânaţi, fie că li se va
pune o condiţie în aşa fel încât pentru ceea ce au făcut până acum va trebui să mai facă încă ceva, să
se mai implice într-un demers pentru ca ecuaţia să fie completă şi să fie remuneraţi per ansamblu.
Acceptă toate aceste provocări pentru că ştiu din experienţele pe care l-au acumulat în 2014, dar şi
din 2013, că faptele constituie un schelet al structurilor durabile.
Pentru că în august Marte şi Jupiter vor fi în careu, chiar de la începutul lunii, anumite ţinte
pe care şi le stabilesc şi care se pare că se vor dovedi prea îndrăzneţe, vor cere din nou un consum
suplimentar. De această dată, peştii au suficient de mult tact să nu consume de la ei, să consume din
fondul instituţiei sau, în această colaborare ori în demersurile în care sunt implicaţi, să vină cu
rezerve aparţinând altora. Ei pot porni acum într-o colaborare în care să fie şefi, să dicteze soluţiile
şi cei cu care să colaboreze să vină cu resursele.
Faptul că în august Junon va intra pe casa a V-a le va duce acestora suficient de multă
carisma încât să reuşească să-şi rezolve foarte repede probleme complicate ale existenţei personale.
Ei vor reuşi să-şi adune în jur oameni cu care să colaboreze uşor sau oameni care să fie fideli unor
jurăminte sau unor promisiuni pe care le fac faţă de peşti.
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Prin toate aceste preocupări peştii vor dori să-şi ridice standardul de viaţă, să obţină un post
mai important, să fie remuneraţi mult mai bine sau raporturile profesionale pe care le au cu colegii
de serviciu sau cu cei care lucrează în aceeaşi breaslă dar sunt în altă instituţie pentru a-şi garanta o
imagine socială echilibrată fără probleme şi fără complicaţii pe viitor. Pentru a putea merge mai
departe în acest demers complicat şi apăsător pe casa subordonării peştii au nevoie în august să
ierte. Dacă deviza generală a acestei luni este confruntarea cu puterea ei îşi vor descoperi puterea
prin acceptare, prin înţelegere. Vor însuma toate aceste calităţi morale și vor fi tentaţi să se retragă
din anumite demersuri pe care nu le pot coordona sau pentru derularea cărora nu au găsi niciun fel
de colaborare.
Dacă luăm în calcul că această aglomerare de planete de pe casa a VI-a a subordonării, a
muncii, a bolilor acute, o conţine şi pe Lilith care trimite un trigon către Uranus din casa a II-a
responsabil de anumite probleme financiare sau de furtuna din buzunarele peştilor, înţelegem că
lucrurile care vin spre ei acum îi vor tulbura foarte mult. Unii peşti care sunt mai atenţi la ceea ce li
se întâmplă în jur, care nu-i lasa pe toţi să vadă cât de nesiguri au fost ei de-a lungul acestui an se
vor retrage într-un colţ de unde să vadă foarte bine întreaga panoramă şi se vor îndrepta către
oamenii cu care să colaboreze la minim pentru a nu li se descoperi momentul de slăbiciune în care
se află acum. În realitate, acest moment de dezechilibru îi zdruncină foarte mult pe pești şi îi aduce
pentru prima dată anul acesta în faţa unor frici teribile. Se tem că-şi pierd locul de muncă sau că
trebuie să facă anumite compromisuri pe care să nu le poată întreţine în timp şi evenimentele vin
spre ei în cascadă, obosindu-i foarte mult şi îndemnându-i să pornească o luptă cu rutina.
Lupta cu rutine pentru peşti în august constituie modul în care spun cât de complicată le este
viaţa sau ce furtuna se afla în sufletul lor. Unii dintre peşti care nu au avut până cum relaţii
profesionale foarte bune se vor confrunta acum cu trădări, se vor separa de asociaţi, sau pur şi
simplu vor renunţa la locul de muncă pentru motiv că nu mai pot suporta promiscuitatea,
vulgaritatea sau chiar mizeria morală, sunt prea duri acuzând la fel cum au fost şi ei acuzaţi în prima
jumătate a anului, având un motiv în plus pentru că vor face trimitere nu la o sumă de factori, nu la
o suită de greşeli pe care anumite personaje din anturaj le-au săvârşit, ci la întâmplări concrete: nu
este demn să li se întâmple ceea ce li se întâmplă, nu este moral, nu s-a respectat contractul semnat
între părţi sau nu li s-a garantat siguranţa la locul de muncă. Dac nu-şi revin suficient de repede sau
dacă vor căuta să uniformizeze cumva acceptând compromisuri sau lăsându-se păcăliţi de avantaje
minore, în speranţa că pe viitor acestea se vor înmulţi, peştii vor intra într-un con de umbră şi pe
viitor nu se vor înmulţi beneficiile, ci sancţiunile, intrând într-o zonă a ghinionului și a insatisfacţiei.
Peştii care lucrează cu energia sau care au preocupări legate de ştiinţele ezoterice vor
înţelege că rolul pe care-l au ei acum, în această zonă, este unul strategic. Ei trebuie să le arate
celorlalţi puterea de a rezista în confruntări, nu neapărat de a modela anturajul său mediul în care se
afla.
O altă componentă care ar putea să îngreuieze cumva situaţia acestor nativi este aceea legată
de anumite evenimente care se desfăşoară la vedere şi care scapă privirii agere a peştilor. Aceste
evenimente vin cu mesajul că fiinţele sincere sunt defavorizate că nu trebuie să spună tot ceea ce
gândesc, oricui pentru că adevărul în această epocă iese din orice confruntare cu pantaloni rupţi şi
cu capul spart.
În 23 august când Soarele va ieşi din casa subordonării şi va intra în casa parteneriatelor
pentru peşti va veni un suflu nou. Vor fi observaţi mult mai uşor de cei din jur sau vor reuşi să fie
antrenaţi mult mai uşor în tot felul de situaţii superficiale pentru a-şi limpezi mintea, pentru a se mai
destresa ori a se implica în activități care să nu-i solicite deloc. Acest îndemn, această manieră de
revitalizare reprezintă pentru ei o imensă consolare. Ei sunt conştienţi că în această epoca oamenii
care muncesc nu sunt evidenţiaţi, ci dacă ajung în punctul în care îl ţintesc se întâmplă şi pentru că
dispun de un noroc foarte mare de care acum peştii nu beneficiază.
Această absenţă a norocului este un mare paradox pentru ei pentru că au pe Venus şi pe
Jupiter în casa muncii şi ar trebui în locul în care se preocupă mult, în domeniul în care muncesc să
aibă parte de succes, de strălucire şi de glorie. Însă luna neagră îi determină pe aceştia să-şi anuleze
singuri aceste realizări printr-o vorbă spusă într-un moment nepotrivit sau printr-o critică îndreptată
împotriva unui lider care ar trebui să dea tonul aprecierilor. Cu alte cuvinte, peştii în august, în
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special spre finalul lunii, îşi dau singuri în cap dar nu sunt surprinşi de asta pentru că se ştie în
zodiac faptul că sunt diplomaţi, că au un tact şi reuşesc să medieze orice fel de maniera însă sunt şi
ei oameni si atunci când fac gafe compensează toată acesta abţinere pozitivă de care au dat dovadă.
Spre finalul lunii când Marte împlineşte careul la Lilith, Soarele trece prin opoziţia cu
Neptun, Pluton prin opoziţia cu Junon, iar Venus trimite raze binefăcătoare către Capul Dragonului,
mediind tendinţa nodurilor, peştii reuşesc să înţeleagă mult mai multe din întâmplările pe care le-au
parcurs să privească cu mai multă luciditate aportul celorlalţi la contextul în care sunt constrânşi să
activeze şi atribuie fiecăruia un rol real. Fie că vorbesc, fie că nu, la finalul lunii august ei înţeleg
perfect care a fost rolul fiecăruia şi dacă cei care nu sunt născuţi în această zodie au greşit faţă de un
nativ din zodia Peşti, trebuie să se aștepte ca la finalul lui august să-i usture indiferența cu care vor
fi trataţi.

SEPTEMBRIE
Duritate. Se risipesc în mai multe proiecte. Competiţie. Se mobilizează împotriva liderilor.
Dramatizează relaţia de cuplu. Pun în dificultate parteneriatele. Se abţin cu greu să nu disece
totul. Sunt restrictivi în sentimente. Invocă principiul egalităţii. Normalitatea este pentru ei un
paradox. Tentaţia gândurilor negative. Curaj. Provocări. Nu se simt apreciaţi.
Ceea ce li s-a-ntâmplat în august va deveni de referinţă prin personajele care au luat parte nu
prin evenimentul în sine şi îi va urmări de-a lungul întregii luni septembrie ca şi cum ar fi fost
traumatizaţi de reacţiile pe care aceste personaje le-au avut faţă de ei. În septembrie Marte îşi va
schimba semnul, va trece din casa gândirii superioare, în casa imaginii şi demnităţii sociale,
aducându-i pe peşti în poziţie de atac. Ei vor acţiona dur în mai multe sectoare, ca şi în primăvară,
risipindu-se în tot felul de proiecte pe care nu se ştie dacă le pot duce pe toate la îndeplinire, chiar
din 2 septembrie Mercur va trece în Balanţă pe casa misterelor şi vor avea mai mult curaj prin
lucrurile pe care le declară şi în egală măsură vor fi mai temători fata de cei care explorează acea
latură a personalităţii lor. Se vor teme de secretele pe care le-au ascuns și cu cât se vor teme mai
tare cu atât mai agresivi, mai reci vor fi cu cei din jur.
În septembrie peştii vor juca o carte foarte dură, se vor afla în competiţie cu cei din jur şi
asta în special în a doua parte a lunii când Marte le va trece pe casa imaginii sociale, în casă a X-a.
Totuşi, acţiunile peştilor acum nu vor fi unele haotice ei, pentru că s-au trezit la realitate, pentru că
ştiu care sunt oamenii cu care lucrează, sunt mult mai conştienţi decât erau la începutul anului, vor
reuşi să se mobilizeze împotriva liderilor. Vor căuta să vadă care sunt liderii de opinie, care sunt
răspândacii, care sunt şefii care dictează cine să fie apreciat şi cine să nu, care sunt formatorii de
idei şi vor porni împotriva acestora anumite demersuri de subminare. Cu alte cuvinte ii vor bate cu
propriile arme şi vor avea o mare satisfacţie în sensul acesta. Venus trecând în Fecioară pe 5
septembrie se va afla pe casa parteneriatelor şi îi va îndemna să dramatizeze foarte mult relaţia de
cuplu în care se află, parteneriatele care le au în derulare sau aspiraţiile pe care şi le formulează
acum în această perioadă.
Planeta Venus din Fecioară este restrictivă şi pentru peşti septembrie nu este o lună în care
să se gândească la dragoste, la parteneriate intime sau la alte raporturi sociale în care aş fie implicat
un volum mare de sentimente, de altfel imediat ce Venus a intrat Fecioară, Uranus împlineşte un
careu cu Junon care se afla acum în Rac pe casa a V-a. Dorinţele lor nu mai sunt de actualitate, fie
că visează la lucruri care nu pot fi împlinite, fie că sunt prea tradiţionalişti sau mai nou, cum se
spune acum, „retro”.
Aceste disfuncţii parteneriale sau relaţii neacordate sau nemulţumiri pe care peştii le au faţă
de cei din jur fără să le împărtăşească ar putea să se soldeze cu anumite complicaţii de factură
medicală sau să-i condiţioneze pe aceştia să treacă în etapa următoare în cazul în care relaţiile pe
care le au sunt deja dramatice de ceva vreme. Opoziţia Soare-Chiron îi îndeamnă pe aceştia să nu
mai judece normal şi să considere că nu mai trebuie să fie priviţi drept înţelepţi, ci să se uite lumea
la ei ca la nişte oameni normali. Este adevărat, au acest drept, doar că până acum nu au demonstrat
niciodată că pot să fie încadraţi în reguli banale, că vor să fie consideraţi oameni banali, de vreme ce
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de fiecare dată au avut alte păreri, au venit cu alte soluţii deşi de fiecare dată au demonstrat că sunt
deasupra celorlalţi.
Faptul că acum invocă elementul normalitate reprezintă un paradox şi cei care cad în plasa
peştilor şi care sunt prietenii lor ar putea pe viitor să devine duşmanii acestora. Pentru că Lilith
trimite un sextil către Capul Dragonului şi va media prin compromis tendinţa Nodurilor, îi îndemnă
pe aceştia să-şi folosească energia, toată disponibilitatea şi toată atenţia pentru a fi consideraţi la
nivelul celor cu care colaborează şi pe care i-au considerat subalterni. Această zonă nevralgică din
dimensiunea personală a peştilor, dacă se transferă în mentalul celorlalţi, le tulbură acestora
aprecierea şi-i va vedea pe peşti personaje pozitive în situaţia în care nici chiar ei nu cred lucrul
acesta.
În 10 septembrie Mercur şi Pluton vor fi în careu aducându-le acestora probleme de
concepţie, de gândire, de atitudine sau chiar de interpretare asupra unor probleme mai vechi. Din
fericire pentru cei din jur, aceste probleme le vor ţine pentru ei, doar că dacă va trebui să ia o
decizie în privinţa unor protectori sau ei înşişi să devină sau nu protectori pentru cei din jur, atunci
aceste gânduri negative vor avea o mare greutate şi deciziile peştilor s-ar putea să fie negative şi
orientate în mod periculos către cei din jur.
Trecerea lui Marte pe casa imaginii sociale le va aduce acestora mai mult curaj. Curajul
peştilor întotdeauna se manifesta prin elemente de factură superficială. Ei sunt profunzi atunci când
nu sunt provocaţi. Dacă sunt provocaţi au atât de multe suspiciuni, mintea lor se ramifica în atât de
multe direcţii şi ştiind că totul este relativ se tem ca nu cumva o necunoscută pe care nu au luat-o în
calcul să devină stâlpul de rezistenţă, Axis Mundi sau punctul de sprijin de care un individ puternic
şi abil să se folosească pentru a orienta întregul context în avantaj propriu. Această îndoială îi va
face pe peşti să fie arţăgoşi, duri sau refractari în ipostaze superficiale.
În felul acesta spiritul competiţional al peştilor nu constituie un element de marca pentru
existenţa lor, ei nu se luptă pentru a li se recunoaşte valoarea, ci se luptă pentru alte valori pe care
unii peşti s-ar putea să nu le dezvăluie niciodată. Nimeni nu poate şti, decât dacă un nativ din
această zodie împărtăşeşte, deci nimeni nu poate deduce din faptele lor şi nici intui pe alte căi care
este adevăratul motiv pentru care peștii se implică în performanţa pe care o obţin. Spiritul
competiţional la un peşti are această componentă superficială care nu compromite ceea ce este o
altă ciudăţenie şi un alt indiciu al faptului că nativii născuţi în această zodie nu au cum să fie
oameni obişnuiţi, comuni, decât dacă renunţă în fața obstacolelor vieţii, decât dacă ignoră tot ceea
ce îi consumă pe alţii şi îi îndeamnă către performanţă. Aşadar spiritul competițional nu are aceeaşi
conotaţiei pentru pești cum are pentru ceilalţi. Ei urmăresc mai curând factorul uman în această
dispută de idei sau confruntare şi mai puţin rezultatul final. Ei recunosc foarte simplu şi uşor dacă
au fost pregătiţi, nu dramatizează în sensul acesta, ci îşi consumă energia dramei în alte sectoare. Ca
de exemplu, se simt nedreptăţiți la locul de muncă pentru că ştiu cât de mult s-au implicat, cât de
multe eforturi au depus, că au sacrificat timp şi energie (elemente foarte importante pentru structura
unui nativ peşti) şi faptul că nu sunt apreciaţi sau recompensaţi pe măsura aşteptărilor îi duce pe
aceştia către o adâncă îndoială. Nu au încredere în lideri şi tocmai de aceea aşteaptă momentul
potrivit când să acţioneze împotriva acestora şi să-i
pună la punct. Nu vor putea ca spre finalul lui
septembrie să facă acest lucru şi în mod sigur nici în
octombrie, pentru că Mercur va fi mers retrograd o
mare parte din lună îndemnându-i să uite de lucrurile
pe care și le-au stabilit şi să se ocupe de altceva.
La finalul lunii când Venus le va trece în
Balanţă pe casa misterelor peştii vor deveni şi mai
închiși, se vor izola, vor fi temători chiar şi în fața
prietenilor apropiaţi şi îşi vor ascunde cu atât mai
mult sentimentele sau nesiguranţa cu cât vor zâmbi
mai larg, cu cât vor fi mai disponibili pentru ceilalţi,
cu atât mai mult cu cât vor fi mai înţelegători faţă de
problemele celorlalţi şi mai încărcaţi de negativitate când vine vorba de ei.
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OCTOMBRIE
Calcule. Aleg să nu-i mai judece pe ceilalţi. Acordă atenţie sporită planurilor vechi.
Inspiraţie. Sectorul muncii este încercat. Traversează situaţii superficiale care le schimba din nou
părerea despre anturaj. Caută echilibru. Arată că s-au săturat de conflicte. Învaţă lucruri pe care
altădată le-au refuzat. Indulgenţă. Atrag atenţia celor educaţi. Sunetele îi încântă.
Octombrie îi va îndemna pe peşti să creadă că a sosit momentul să se ocupe de ei, însă în alt
mod decât au gândit în vară, când s-au aruncat în braţele plăcerilor. Acum îşi vor calcula
posibilităţile materiale, vor număra banii pe care-i au în conturi, vor face o evaluare a patrimoniului
și se vor gândi care este aspectul cheltuielilor în care se pot desfăşura.
O mare parte din luna Mercur se va afla în mers retrograd şi peştii se vor gândi că a sosit
momentul să mai lase de la ei să nu mai dea curs acestor mânii, să nu-şi mai dorească să îi
pedepsească pe cei din jur ori să facă ordine în mediul de apartenenţă. Să-i mai lase pe ceilalţi aşa
acum sunt în sucul propriu, să se chinuie ori să se bucure de viaţă aşa cum consideră mai bine. Dacă
aleg să nu-i mai judece pe ceilalţi atunci planurile de achiziţii pe care şi le fac acum nu vor mai fi
atât de mult bruscate de Uranus, ci vor primi o susţinere din partea acestei planete pe ideea că
planurile vechi au acum atenţia lor totală pentru a fi puse în aplicare, în felul acesta ei se vor arăta
deosebit de inspiraţi şi mai aleg cel mai optim moment de a pune în aplicare informaţiile cele mai
utile, dar şi persoanele cu care să colaboreze. În continuare sectorul muncii este agresat. Ei pot să
traverseze tot felul de situaţii complicate de la agonie până la extaz, de la compromis, până la
dreptate impecabilă prin anumite situaţii superficiale. Aceste situaţii superficiale care se vor
consuma în special în preajma zilei de 8 octombrie când Marte şi Jupiter se vor afla în trigon îl vor
convinge pe acest nativ că a acordat prea multă clemenţă anturajului, că şi-a propus degeaba să
consume atât de mult energia sau că a sosit momentul să se desprindă de această latura dramatică a
vieţii, să participe la confruntările superficiale pentru că, după cum se vede, este suficient.
Peştii care sunt învârstă vor avea o confirmare a faptului că anumite lucruri trebuiesc lăsate
în voia lor. Cei întineri însă vor învăţa multe din întâmplările pe care le-au parcurs din august
încoace. Este adevărat că oricât de înţelepţi ar fi şi oricât de multe ar vrea să înveţe de la viaţă, peştii
sunt, prin mersul retrograd al lui Mercur încercaţi de viaţă sau loviţi în ceea ce-i doare cel mai tare,
ei vor echilibru, vor armonie, să nu fie expuşi unei situaţii conflictuale pentru a nu-şi consuma din
rezerve în mod inutil şi nu scapă pentru că tocmai de asta au parte. Retrogradarea lui Mercur pe
casa VIII-a îi expune pe aceştia unor intrigi sau unor întâmplări atât de penibile încât se văd puşi în
situaţia în care să se certe, să ducă muncă de lămurire pentru lucruri banale. Aici vor primi ajutor de
la Marte aflat în mers direct prin săgetător care le aduce imagine socială bună carisma sau succes în
competiţii.
În octombrie peştii reuşesc să privească fenomenul vieţii printr-o viziune de ansamblu,
holistică şi în egală măsură să separe faptele bune de cele rele în aşa fel încât să nu se mai lase
păcăliţi că dacă fac fapte bune atunci acestea vor compensa faptele rele pe care le-au făcut. Faptele
bune îi vor aduce acestuia recompensă prin calitatea lor, iar faptele rele, la momentul potrivit, vor fi
pedepsite indiferent de ce nivel are nativul născut în această zodie, indiferent de nivelul de
cunoaştere sau de gradul de evoluţie spirituală.
Ceea ce nu ar trebui să facă un nativ născut în această zodie acum este să anticipeze. Dacă se
va lăsa în voia acestui simț pe care-l are (al anticipaţiei) atunci va fi cu adevărat epuizat şi va
considera ca octombrie este luna cea mai obositoare de peste an. Dacă se sustrage acestui simt şi
lasă lucrurile să se consume de la sine, nu se va mai învârti într-un cerc vicios vor încerca să-şi
aşeze informaţiile într-o anumită ordine sau să se sustragă caracterului dramatic al vieţii atunci când
caută să extragă un înţeles din situaţii care sunt sărace la acest capitol. Marcajul pe care-l au pe casa
a VIII-a aproximativ 3 săptămâni din luna octombrie îi va pune pe aceştia la grea încercare
îndemnându-i să înveţe lucruri pe care de multe ori au fost de acord să le accepte sau să el integreze
în dimensiunea existenţei proprii pentru că s-au gândit că nu le vor fi niciodată utile. Un nativ din
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această zodie va privi cu compasiune, cu indulgenţă sau cu înţelegere o situaţie superficială şi nu se
va gândi niciodată că şi-o va însuşi.
Acum însă sustrăgându-i caracterului inedit, special al anticipaţiei (acel simţ pe care peștii îl
au nativ) se simt mai deschişi, mai deschizi şi mai indulgenţi faţă de această latură superficială a
vieţii şi se vor proteja de penibilul obişnuit al vieţii comune sau chiar de minciuni pe care unii
oameni le spun din necesitate. Când Soarele şi Venus vor trece, în 23 octombrie, în Scorpion, peştii
se vor simţi revigoraţi. Vor privi realitatea vieţii cu mai mult optimism gândindu-se că îmbrăţişarea
superficialităţi a fost o fază trecătoare şi se bucură foarte mult că au lăsat-o în urmă. Ei vor să fie
din ce în ce mai maturi. Privesc viaţa de mici cu răspundere şi chiar şi atunci când refuză să se
integreze în social, chiar dacă insistă prin faptele lor să trăiască în izolare o fac tocmai pentru că au
înţeles care este caracterul adevărat al vremurilor pe care le trăiesc.
Spre finalul lunii când Venus şi Soarele trimit fiecare câte un trigon spre Neptun, peştii se
vor simţi înnobilaţi de ceea ce primesc sau înţeleg, vor fi inspiraţi şi dacă se ocupă de scris, dacă
sunt persoane care transmit mesaje prin diverse canale de informare, atunci vor reuşi să adune multe
înţelesuri în cuvinte puţine, să sintetizeze ori să aducă inexplicabilul în zona explicabilului şi să
construiască lucruri remarcabile.
La final de octombrie când Marte se va afla în casa prietenilor şi a protectorilor, aceştia vor
reuşi să atragă atenţia persoanelor care gândesc. Fie că se axează mai mult pe latura comună a vieţii,
fie că doresc să se integreze într-o zonă cu oameni educaţi, cu gânditori, cu specialişti într-un
anumit domeniu, peştii reuşesc spre finalul lui octombrie să facă impresie bună, să atragă atenţia
asupra carismei lor, dovedindu-se inspiraţi şi utili acestora.
Faptul că la acest final de luna octombrie şi Mercur îşi va reveni din mersul retrograd
trecând acum prin Balanţă le va aduce acestora un plus de farmec şi prin dantelării verbale. Peştii
care au pe horoscopul personal ipostaze astrale care nu țin de semnul lor, ci de semnele vecine
(Berbec sau Vărsător) au talent oratoric sau capacitatea de a transforma mediul în care se află şi de a
construi prin exemplul lor un adevărat brand. Dacă ne referim la viaţa intimă, la acel sector asupra
căruia peştii de-a lungul lui 2014 au urmărit prin orice mijloc să-l protejeze cu atât de mult efort,
atunci trigonul lui Venus cu Neptun şi, în egală măsură, trigonul soarelui cu Neptun le aduce
acestora un gust special al sunetului, fie prin propria lor voce, fiind atenţi la cum se exprima, la ce
transmit, la tonul vocii, fie prin atracţie faţă de muzică sau faţă de sonoritatea subtilă, dacă avem dea face cu peşti care practică meditaţia sau tehnicile de channelling.

NOIEMBRIE
Confirmări. Dăruire. Inspiraţie. Susţinere din nevăzut. Motivaţii noi. Îşi identifică anumite
neajunsuri intime. Orgoliu. Nerăbdare. Se arată reticenţi faţă de un bine care le vine din anturaj.
Gesturile sunt importante. Iau contact cu o formă de duritate care i-a speriat de fiecare dată.
Încercări majore care îi vor înnobila. Cei care nu şi-au selectat cercul de prieteni vor traversa
dezamăgiri din partea acestora.
Noiembrie este pentru peşti o lună de confirmări, dacă deviza acestei luni este dăruirea,
atunci ei se vor implica cu toată fiinţa lor spre a lăsa o urmă a trecerii, fie că se implică mai mult în
sfera profesională, fie că dau curs unor pasiuni pe care acum vor să le pună în aplicare la un alt
nivel.
Prin faptul că, o mare parte din luna, Soarele se va afla în tranzit prin Scorpion, adică prin
casă a IX-a, împreună cu Mercur, dar şi cu Venus, peştii să se simt inspiraţi, privilegiaţi sau
favorizaţi de mâna destinului. Capul Dragonului se află acum singur în casa a VIII-a, casa
misterelor şi din nevăzut, de acolo de unde nici chiar un nativ al acestei zodii nu poate şti, nu poate
vedea, primesc susţinere, ajutor sau protecţie. În realitate, nu reprezintă decât o recompensa a unor
fapte bune pe care le-au săvârşit în prima parte a anului sau a unor comportamente exemplare
probate în 2013. Ştim că anul 2014 se bazează foarte mult pe ceea ce au făcut nativii în 2013. Dacă
au dat dovadă de înţelepciune, de curaj, de profunzime sau de atenţie faţă de experienţele pe care le
parcurg, anul 2014 va veni cu deschideri speciale, cu alegeri multiple, practic fiecare lună le va
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aduce tuturor zodiilor şi implicit şi zodiei Peşti posibilitate de a pune în aplicare mai multe proiecte
deodată sau de a se preocupa în fiecare lună de altceva.
Dacă avem de-a face cu nativi ai acestei zodii care sunt puternic ancoraţi în valorile morale,
care nu se abat de la bunul simt sau de la cercetarea spirituală, aceea pe care au îmbrăţişat-o cu ani
în urmă, atunci confruntarea dintre Scorpion şi Leu va lua înfăţişarea unei motivaţii noi. Îşi dau
seama de anumite neajunsuri, defecte sau distorsiuni în viaţa intimă pe care vor să le probeze. Și-i
dau seama dacă au o anumită atitudine, ca un anumit disconfort personal generează tensiuni în jur
să nu-i ajută pe ceilalţi să participe la mesajul lor cu inima deschisă.
Peştii care sunt situaţi pe o treaptă inferioară și care nu dovedesc o sensibilitate astrală
aparte, vor arăta în luna noiembrie un orgoliu prea mare, afişându-se faţă de colegii de serviciu, faţă
de cei pe care îi au în preajmă, față de familie, mult prea duri, prea autoritari, insistând mult pe
nivelul lor de cunoştinţe, pe înţelegerea pe care o au, pe experienţele pe care le-au acumulat în
ultima perioadă fără a da dovadă de flexibilitate. Nu au răbdare şi nici nu vor să le arate celorlalţi
clemență, nu vor să ierte şi nu vor să treacă cu vedere anumite situaţii care sunt de iertat. Ei se simt
privilegiaţi, le acordă multă atenţie celor care îi periază sau care îi prezintă aşa cum vor ei să se
vadă.
În 9 noiembrie Venus şi Jupiter vor fi în careu şi această scenă astrală devine un ghinion
teribil. Nu le vine însă din jur acest ghinion, ci peştii înşişi îşi fac singuri probleme, arătându-se
reticenţi faţă de un bine, este adevărat de mici dimensiuni şi ca volum şi ca intensitate care ar putea
să le vină din anturaj. Se consideră fiinţe alese sau cel puţin persoane care merita mai mult din
partea celor care vin spre ei acum să le arate ceva. Pentru că în general sunt firi duplicitare,
conjuncţia lui Marte cu Pluton de pe casa prietenilor le aduce acestora un impact puternic asupra
persoanelor cu funcţie sau care ar putea să decidă pozitiv pentru ei. Prin succesul pe care-l au în
aceste medii peştii reuşesc acum să se desprindă de lucrurile mici, superficiale, pe care le-au înghiţit
cu forţa până acum şi să se îndrepte către o zonă a succesului, a creativităţii sau a protecţiei. Unii
dintre ei ar putea să intre în politică şi să-şi dezamăgească mult prietenii pentru că se vor înscrie în
partidul pe care l-au criticat cel mai mult. Alţii însă vor dori să-şi facă un partid sau o asociaţie ori
vor dori să aibă un carnet de membru într-o structură despre care până acum nu ar fi arata că ştiu
ceva.
Nu este atât de important locul în care se aşează, cât sunt de importante gesturile şi impactul
pe care această atitudine o va avea asupra comunităţii, din acest punct de vedere vor fi privilegiaţi
începând cu 16 noiembrie când Venus le va intra pe casa imaginii publice şi când vor fi avantajaţi
de limbajul pe care-l vor folosi, de modul cum se vor îmbrăca ori cum se vor prezenta în faţa unui
auditoriu. Dar noi, pentru că studiem astrologie, ştim că de această dată conjuncţia lui Marte cu
Pluton înseamnă de fapt și careul lui Marte la Axa Dragonului şi am văzut că şi la celelalte semne
zodiacale această dispunere are un rol dramatic prin faptul că Marte, în calitatea de regent karmic de
sud, prin acest careu activează o karma negativă care va avea asupra peştilor un ecou foarte puternic
în zona în care se vor simţit cel mai mult avantajaţi. Vor fi privilegiaţi sau ridicaţi către o altă
treaptă şi prin această karmă plutoniană ar putea până la finalul lunii să piardă tot. Nu vor pierde
privilegiile pe care le vor obţine pentru că de vreme ce Venus se va situa în casa imaginii publice
vor avea noroc la lucrurile pe care le-au câştigat în ultima vreme, însă vechii prieteni, vechii
asociaţi, succesul care i-a construit ceea ce sunt acum, se disipă încet prin decizii proaste pe care ar
putea să le ia acum. Dacă mai punem la socoteală că Venus şi Neptun se vor afla în careu în 20
noiembrie putem să încheiem acest tablou compromiţător construit aşa pe cerul astral al peştilor. Nu
destinul îi loveşte, ci, dimpotrivă, îi privilegiază. Ei singuri însă fac alegeri dure în ideea de a
compensa alegerea majoră la care i-a invitat de la începutul anului destinul şi pe care încet, încet, au
refuzat-o.
Dacă avem de-a face cu peşti care au produs o schimbare, cu peşti care deja şi-au selectat
cercul de prieteni sau de cunoştinţe, atunci acest eveniment marcat în special de karma plutoniană
(Marte în calitate de regent karmic de sud face un careu la Axa Dragonului) această karma
plutoniană ar putea să-i ducă spre un progres şi mai mare, spre supraevaluare care să nu vină din
partea lor, ci din partea anturajului, ceea ce le va oferi peştilor o poziţie şi mai stabilă.
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După ce Soarele în 22 noiembrie le va trece în Săgetător, Chiron își va reveni şi el din
mersul retrograd şi fiind pe casa I le va aduce acestora comportamente echilibrate sau mai puţine
ieşiri temperamentale, mai puţin criticism la adresă celorlalţi şi mai multă indulgenţă în fața
greşelilor pe care aceştia le pot face faţă de peşti.
În 28 noiembrie şi Mercur va intra pe Săgetător în casa imaginii sociale şi imediat Mercur se
va afla în careu cu Lilith care numai ce a intrat în Fecioară, pe casa parteneriatelor, îi îndeamnă pe
aceştia să pună la îndoială multe din avantajele imediate care vin ca o consecinţă a avansării sau a
evidenţierii lor în noua poziţie.
Un element foarte important al acestei luni îl reprezintă trecerea lui Lilith de pe casa
subordonării pe casa parteneriatelor. Dacă avem de-a face cu peşti care nu şi-au selectat din
noiembrie cercul de prieteni, care nu s-au edificat clar şi irevocabil în privinţa celor cu care
lucrează, începând cu noiembrie, timp de 9 luni de zile vor traversa dezamăgiri imense venite din
partea parteneriatelor sau îi vor provoca pe cei pe care-i au în preajmă să le spună lucruri pe care nu
vor reuşi să le digere.
Lilith intră în Fecioară pe 28 noiembrie, la finalul acestei luni, punând o mare greutate pe
cuplurile instabile în care peştii au încercat în ultimii ani să aducă un strop de armonie. Trebuie să
se aştepte, indiferent de lucrurile pe care le-au rezolvat în sfera intimă sau în raport cu mediul de
apartenenţa, ca în următoarele 9 luni să fie minţiţi şi trădaţi. Va trebui să guste şi din această otravă
sau să mănânce şi această pâine amară, că doar şi ei sunt oameni.

DECEMBRIE
Transformă o situaţie nefericită în avantaj propriu. Reticenţă. Rememorări. Vor soluţii
urgente la probleme personale. Mobilizare. Abuz de putere. Curiozităţi stranii. Autoinvestigaţie.
Inspiraţie folosită pentru a lăsa o urmă a trecerii. Restricţii uşoare. Se pot proteja de drame. Li se
cere să facă dovada eficienţei. Se exprima frumos, nobil, superior. Relaţie complicată cu
anturajul. Experienţe magnifice/dramatice.
Chiar dacă în lunile anterioare au trecut prin tot felul de situaţii complicate, fie generate de
alegerile pe care le-au făcut, de avantaje sau de dorinţa lor de a-şi selecta cercul de prieteni ori
constrânşi de o necesitate de fapt să procedeze în felul acesta, acum, în luna decembrie, când Marte
se va afla în plin tranzit prin casă a XII-a, peştii vor avea şansa să-şi transform orice ipostază
nefericită pe care o traversează în avantaj propriu.
Chiar de la începutul lunii, Mercur şi Neptun se vor afla în careu. Asta înseamnă că anumite
idealuri sociale, anumite conveniențe s-ar putea să fie percepute de peşti cu o anumită reticenţă. Ei
nu mai vor să se consume în felul acesta, să-şi petreacă timpul pe străzi, la emisiuni tv sau împreună
cu oameni cu care nu au foarte multe lucruri în comuni. Ei nu vor să convieţuiască cu toate aceste
personaje, ci vor să se preocupe de viaţa intimă sau să se gândească mai mult la eşecurile vieţii lor.
Se pare că trecerea lui Lilith pe casa parteneriatelor şi restrângerea unghiului de 180 de grade dintre
Lilith şi Neptun pe axa Fecioară-Pești îi aduce pe aceştia în fața unor rememorări în care dramele
tinerilor să fie percepute cu mai multă luciditate. Ei vor să discute cu ceilalţi, însă doar problemele
lor. Vor soluţii însă doar la lucrurile care îi frământă pe ei şi pe care nu le pot explica, ceea ce
înseamnă un alt stadiu al crizei individuale, un alt stadiu al unui impas în care se află acum.
Decembrie este şi luna în care Saturn îşi schimbă semnul şi când va trece de pe casa gândirii
superioare pe casa imaginii şi demnităţii publice. Până spre finalul lunii (23 decembrie) Saturn va
face acest salt; peştii au de parcurs o mare parte din luna gradul anaretic din Scorpion tranzitat de
Saturn care le va aduce acestora o mobilizare stranie. Acest grad anaretic din Scorpion înseamnă
abuz de putere sau imixtiune ori interes faţă de problemele intime ale celorlalţi. Este adevărat că de
această dată peştii se preocupă de lucrurile acestea din dorinţa de a afla cum funcţionează, care sunt
punctele nevralgice din existenţa proprie. Ce şi-au neglijat ei de au ajuns în stadiul acesta şi care
este cea mai rapida soluţie.
Din nefericire nu se pot explica suficient de bine încât cei din jur să înţeleagă, se pot însă
comporta ca atare, se pot arata înţelegători faţă de ceea ce li se împărtăşeşte pentru că persoanele
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din jur să nu aibă impresia că nativul din zodia peşti le invadează intimitatea. Junon chiar din 2
decembrie se va afla în sextil cu Capul Dragonului şi mediind tendinţa Nodurilor ar putea să le
ofere peştilor soluții la problemele lor. În realitate, soluţiile sunt la problemele altora, dar ei le pot
adapta, le pot integra sau pot extrage din ele un înţeles care să le fie util.
Luna decembrie se integrează în trăsăturile generale ale lui 2014 care este anul alegerilor
multiple venind spre ei cu îndemnul spre a utiliza forţa. Forţa, prin trigonul Mercur-Uranus,
înseamnă inspiraţie folosită pentru a lăsa o urmă a trecerii, expresivitate comunicare sau chiar
cunoaştere a unor lucruri care să-i îndemne pe peşti să ajungă la performanţă; există şi un neajuns în
tot acest context care pare să-i favorizeze pe peşti şi anume retrogradarea lui Jupiter de pe casa
parteneriatelor, care va dura până pe 8 aprilie 2015, şi îi va duce pe peşti într-o zonă de restricţii. Sar putea, cu atâtea avantaje de care au beneficiat în ultima vreme, aceste restricţii să le fie pe placul
lor. Însă acum în decembrie restricţiile vor fi puţin mai dulci prin faptul că Junon se afla în preajma
lui Jupiter şi vor avea cu cine să discute lucrurile acestea, cu cine să se consulte şi vor lăsa impresia
că încă nu sunt decişi sau au posibilitatea să aleagă dacă să meargă pe acest drum sau nu.
Trecerea lui Venus în Capricorn pe casa prietenilor le aduce acestora probleme cu care au
luat contact la începutul lui 2014 însă acum le privesc prin experienţa începutului de an, deci cu mai
multă maturitate reuşind să evite un abuz de forţă din partea celorlalţi sau să evalueze mult mai bine
un produs în aşa fel încât să facă impresie bună celorlalţi, să protejeze ori să se ţină departe de orice
formă de agitaţie ar putea veni din zona parteneriatelor.
În mijlocul lunii cu puţin timp ca şi Junon să intre în mersul retrograd şi să le aducă peştilor
persoane care gândesc şi simt la fel, chiar dacă este greşit, Uranus şi Pluton îşi vor împlini ultimul
careu de anul acesta, legând casele a XI-a şi a II-a, adică legând două case succesive şi cerându-le
peştilor o dovadă a priceperii lor, solicitându-le acestora rezultatele finale în proiecte pe care le-au
demarat în prima parte a anului.
Ceea ce a venit spre ei în a doua parte a anului i-a luat pe nepregătit şi dacă este vorba de un
proiect social atunci rezultatele sunt minime, munca lor în sensul acesta nu a fost abordată cu atât de
multă seriozitate cum se aşteptau protectorii şi o altă persoană în afară de peşti într-o situaţie
similară ar fi dezamăgita foarte mult. Peştii însă reuşesc să cadă în picioare şi pot, prin susţinerea lui
Marte din casa a XII-a să transforme aceasta situație în avantaj propriu. Asta înseamnă că dacă pe
această linie ei nu pot prezenta un rezultat concret, atunci li se oferă posibilitatea de a se prezenta
prin experiențele pe care le-au acumulat.
La capitolul parteneriate sociale, invocă, atât din 2014, dar şi din 2013, experienţele solide şi
dacă acest probatoriu le este cerut şi în preajma zilei de 18 decembrie, atunci pot face creaţie
literară, pot face adăugiri pe marginea unor întâmplări reale, pot fabula, pot construi tot felul de
ipostaze imaginare pentru a deveni credibili. Nu-i pedepseşte nimeni, nu-i sancţionează nimeni,
doar ei se vor învinovăţi că, procedând în felul acesta, s-au abătut de la anumite reguli. Dacă
protectorul le-a permis să facă acest artificiu şi procedând aşa au păcălit doar auditoriu faţă de care
peştii nu au nicio datorie, atunci sentimentul de culpă se va situa la cotele minime. Dacă însă
protectorul este asemenea celui din zodia Peşti, dur, intransigent, serios în munca sa şi dornic de
performanţă prin aprofundare, atunci nativul acestei zodii se va învinovăţi că şi-a depăşit o limită a
obrazului subţire sau a bunului simţ, că a greșit încălcându-şi o regulă morală de la care pe vremuri
credea că nu se va abate niciodată.
Dacă reuşesc prin aceste artificii să ţină sub control situaţia de faţă până în preajma zilei de
22 decembrie când Uranus îşi va reveni din mersul retrograd atunci lucrurile ar putea să fie şi mai
mult orientate către avantajul propriu, cu toate că Venus se va afla în careu la Axa Dragonului şi nu
dispun de o şansă prea mare. Fac apel la experienţa proprie, cea care este palpabilă şi dacă li se cere
un probatoriu atunci, din loc în loc, la anumite capitole sau la anumite puncte ale discuţiei, pot veni
cu exemple concrete ce pot fi verificate şi de ceilalţi.
În realitate, ceea ce se întâmplă cu peştii în a doua parte a lunii decembrie este o imensă
minciună, dar nu trebuie acuzaţi prea mult. Ei procedează în felul acesta pentru că de această dată se
află într-un mare impas. Lilith pe casa parteneriatelor în opoziţie cu guvernatorul natal pe semnul
lor (un mare privilegiu pentru cei care s-au născut în Peşti în această epocă) îi zdruncină foarte mult
şi îi pune în fața unor experienţe cu adevărat dramatice. Acum când Capul Dragonului le trece prin
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casa misterelor, când Lilith le agasează casa parteneriatelor, peştii au impresia că nu mai știu nimic
despre oameni, că nu mai pot avea încredere în ei şi că este suficient un singur lucru despre ei pe
care să-l împărtăşească celorlalţi pentru ca societatea să fabuleze pe seama lor şi ei să se simtă cu
adevărat vulnerabili ori să nu mai conteze nimic bun din ceea ce au făcut de-a lungul vieţii. Este
important să se stabilizeze pe valorile pozitive pentru că Saturn pe casa a X-a le pune acestora baze
solide prin carisma pe care au dovedit-o până acum; dacă este vorba despre peşti tineri atunci
educaţia primită din familie, îndemnul şi susţinerea familiei ar putea să fie puse la baza unei cariere
strălucite. Dacă avem de-a face cu peşti învârsta, atunci trecutul lor corect sau mai puţin corect
devine o bază a ceea ce vor avea de parcurs în următorii ani, până în 2017.
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